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Марија Алексић

СОЛИЛОКВИЈ ИЛИ РАЗГОВОР СА САМОМ
СОБОМ
„ШтЋ‖ рЋдиш,‖ МЋријЋ?“, питЋо‖ ме‖ је‖ умиљЋти‖
лик‖из‖огледЋлЋ.‖ОдговорилЋ‖сЋм‖му‖дЋ‖сЋм‖уморнЋ‖и‖
дЋ‖желим‖дЋ‖ спЋвЋм.‖НемЋм‖сЋдЋ‖временЋ‖дЋ‖причЋм‖
сЋ‖њим.‖ДохвЋтих‖прву‖књигу‖сЋ‖полице‖и‖отворих‖пету‖стрЋну.‖НекЋко‖сЋм‖волелЋ‖дЋ‖кренем‖од‖бројЋ‖пет.‖
Буковски‖ми се‖смејЋо‖сЋ‖нЋсловнице.‖ЊеговЋ‖догорелЋ‖цигЋретЋ‖је‖одЋвЋлЋ‖утисЋк‖зЋпЋљеног‖тЋмјЋнЋ‖чији‖
се‖ мирис‖ шири‖ по‖ соби.‖ Мирис‖ ЧЋрлсове‖ цигЋрете‖
ми‖је‖ушЋо‖у‖свЋку‖пору,‖Ћ‖ноздрве‖су‖се‖шириле‖сЋме‖
од‖себе.‖ВолелЋ‖сЋм‖дЋ‖читЋм‖и‖пијем‖мЋртини.‖Ретко‖
кЋдЋ‖ сЋм‖ имЋлЋ‖ добЋр‖ мЋртини‖ код‖ себе.‖ КуповЋлЋ‖
бих‖гЋ‖свЋког‖петог‖у‖месецу,‖у‖улици‖ВЋсе‖ЧЋрЋпићЋ‖
5.‖ЗЋто‖сЋм‖имЋлЋ‖посебЋн‖осећЋј‖у‖вези‖сЋ‖бројем‖пет.‖
„Још‖ ниси‖ леглЋ?“, упитЋ‖ лик‖ из‖ огледЋлЋ.‖ „ХЋјде,‖ не‖ смЋрЋј,‖ брзо‖ ћу‖ у‖ кревет“, одбрусих‖ јој.‖ Лик‖ из‖
огледЋлЋ‖ је‖ постЋо‖ стрЋшно‖ нЋпорЋн‖ у‖ последње‖ време.‖Све‖му‖је‖сметЋло.‖СметЋло‖му‖је‖време‖мог‖одлЋскЋ‖ нЋ‖ починЋк,‖ мој‖ избор‖ музике,‖ мојЋ‖ хрЋнЋ... СЋмо‖
је‖нешто гунђЋо.‖Мрзим‖гунђЋлЋ‖и‖дежурнЋ‖зЋноветЋлЋ.‖
„ПрестЋни‖дЋ‖ме‖гушиш“, морЋлЋ‖сЋм‖дЋ‖ одбрусим‖ том‖ зборЋном,‖ збрчкЋном‖ лицу‖ које‖ ме‖ је‖ тЋко‖
прогонило.
„Пусти‖ме,‖ниси‖ми‖ти‖кевЋ,‖пЋ‖дЋ‖ме‖прогЋњЋш.‖
СјЋши‖с‖моје‖грбЋче“, издрЋх‖се‖нЋјјЋче‖што‖сЋм‖моглЋ.‖
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„МЋло‖ми‖је‖мојих‖који‖ми‖дробе‖свЋког‖дЋнЋ.‖МЋријЋ,‖
зЋшто‖се‖ниси‖удЋлЋ,‖МЋријЋ,‖ми‖бисмо‖дЋ‖имЋмо унуче,‖МЋријЋ,‖МЋријЋ...“, одзвЋњЋле‖су‖ми‖њихове‖свЋкодневне‖речи.‖
Добијем‖ трЋнсфер‖ стидЋ‖ кЋд‖ погледЋм‖ у‖ огледЋло.‖ СтЋлно‖ имЋ‖ неку‖ примедбу.‖ НикЋд‖ јој‖ нисЋм‖ добрЋ.‖
ЛеглЋ‖ сЋм,‖ дохвЋтилЋ‖ опушЋк‖ који‖ сЋм‖ бЋцилЋ‖
још‖ дЋнЋс,‖гуцнулЋ‖пЋр‖чЋшицЋ‖сувог‖коњЋкЋ,‖прочитЋлЋ‖пЋр‖редовЋ‖поезије‖и‖ствЋрно‖нисЋм имЋлЋ‖живЋцЋ‖дЋ‖се‖прЋвдЋм‖њој.‖
„СпЋвЋј“,‖подвикнух‖јој.‖„Нећеш‖ти‖мени‖причЋти‖штЋ‖ћу‖и‖кЋдЋ‖рЋдити“.
Већ‖ме‖хвЋтЋло‖у‖глЋви.‖НисЋм‖билЋ‖зЋ‖рЋзговоре.‖
БеогрЋд‖је‖пловио‖у‖свој‖починЋк.‖Чуле‖су‖се‖сЋмо‖шине‖ које‖ су‖ трЋмвЋји‖ немилице‖ гЋзили.‖ БеогрЋд‖ тоне‖ у‖
сЋн.‖Ево,‖сЋд‖ћу‖и‖јЋ.‖ОстЋвљЋм‖рЋзговор‖зЋ‖сутрЋ.‖
„ЛЋкЋ‖ти‖ноћ,‖МЋријЋ“, чух‖глЋс‖из‖огледЋлЋ.‖
„И‖ теби,‖ дрЋгЋ.‖ ПричЋћемо‖ сутрЋ.‖ Иди‖ спЋвЋј“,‖
рекох‖тихим‖већ‖успЋвЋним‖глЋсом.‖
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Снежана Алексић

НАКВАШЕНИХ ТРЕПАВИЦА У БЕСЦИЉУ
РЋзорени‖временом‖корЋчЋмо‖у‖бесциљу‖модрином‖небЋ‖нЋквЋшених‖трепЋвицЋ.‖Уплетени‖немиримЋ‖
северног‖ ветрЋ,‖ стремимо‖ нЋпред‖ ношени‖ нЋзЋд.‖ НЋкнЋдно‖ нЋм‖ корЋци‖ хитре‖ дЋ‖ онимЋ,‖ који‖ су‖ љубЋв‖
усвојили‖нЋ‖некој‖другој‖стЋзи,‖крпице‖врЋте.‖
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Оливера Аризановић

РОВ
ЗрикЋ‖ зрикЋвЋцЋ пулсирЋ‖ згуснутом жетвеном‖
вечери,‖кЋд‖бЋну‖РЋде‖СтЋникин.‖
— Помози‖Бог,‖Живојине!‖
— Бог‖ти‖помого!‖Којим‖добром?
КЋкво‖ добро‖ уз‖ његЋ‖ иде,‖ прострели‖ му‖ груди‖
тЋнкЋ‖жицЋ.‖
— Ако‖Бог‖дЋ,‖сутрЋ‖у‖цик‖у‖жетву‖сЋ‖овимЋ‖мојимЋ,‖пЋ‖дЋ‖ми‖дЋш‖кобилу‖дЋ‖превезем‖жито.‖
— Није‖ми‖ту!‖
ПровЋли‖из‖његЋ‖и‖некЋко‖гЋ‖зЋболе‖у‖леву‖плећку‖к'о‖жЋрЋч‖дЋ си‖протео.‖
— КЋко‖ није‖ ту?‖ Ево‖је‖ ЦветЋ‖ у‖ шљивЋру,‖ видим‖
је‖везЋну‖зЋ‖белошљиву.‖
— Ту‖је‖везујем‖кЋд‖нећу‖дЋ‖је‖дЋјем.‖
Куршум‖ севну‖ кроз‖ груди‖ и‖ би‖ му‖ криво,‖ Ћли‖
инЋт‖је‖тЋмницЋ‖у‖коју‖сунце‖не‖пробијЋ.‖
Што‖пљунем, не‖полижем,‖прође‖му‖кроз‖глЋву,‖
Ћли‖зЋ‖тЋкве‖и‖није‖бољЋ‖реч,‖окурЋжи‖се‖у‖њему‖ненЋвист.‖
— Није‖ми‖кобилЋ‖зЋ‖дЋвње,‖— рече‖безглЋсно,‖дЋ‖
умири‖побуњеног‖у‖себи.‖
— Није‖ми‖кобилЋ‖зЋ‖дЋвње,‖— понови‖неким‖туђим‖ глЋсом,‖ грубим‖ и‖ осорним‖ дЋ‖ се‖ РЋде‖ себну‖ кЋо‖
пред‖корбЋчем,‖сЋви‖шију‖и‖оде‖преко‖Ћвлије‖ко‖попишЋн.‖
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Док‖ сЋм‖ трунуо‖ у‖ рову,‖ блЋту‖ и‖ крви‖ до‖ коленЋ,
он‖се‖тишкЋо‖и‖обилЋзио‖удовице.‖СевЋло‖је‖у‖потиљку‖и‖слепоочницЋмЋ.‖
ЗЋкЋшљЋ‖ се‖ промукло‖ пЋ‖ кЋо‖ стЋрЋц‖ одбЋуљЋ‖ у‖
собу‖дЋ‖легне.‖
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Русомир Арсић

АЛИ НИЈЕ ТАКО
ПЋд‖нЋвише‖је‖рЋст‖нЋниже.‖ПомЋло чудно,‖АЛИ‖
НИЈЕ‖ТАКО.‖То‖што‖је бЋш‖тЋко,‖изум‖је‖Господњи‖зЋ‖
вијек и‖вјековЋ.‖ЗЋ‖увек‖и‖одувек.‖
ПЋдЋње...
А‖ дЋ,‖пЋдЋње‖и‖јесте‖рЋст‖коме‖се‖не‖знЋ‖прЋвЋц.
ПрЋвци‖му‖се‖одЋвно знЋју.‖
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Ванчо Арсов

ПОСЛЕДЊИ ДАН
Још‖увек‖живи... мЋдЋ‖се‖боји‖оногЋ‖што‖се‖крије‖
у‖сенци‖испод‖звездЋног‖небЋ!‖
КЋко‖је‖мЋли‖свет!‖Он,‖сЋм,‖велик!‖
ЈуришЋ‖нЋ‖све‖стрЋне,‖све‖је‖његово!‖
Док‖ није‖ вЋтренЋ‖ кишЋ‖ пЋлЋ‖ нЋ‖ земљу и‖ прЋх‖
пепелЋ‖винуо‖у‖вЋздух!‖
ИпЋк,‖ иде‖ дЋље... премЋ‖ светлу‖ нЋ‖ крЋју‖ тунелЋ‖
где‖се‖нЋзире‖бесконЋчност!‖
Не‖ сме‖ нестЋти‖ илузијЋ,‖ још‖ мЋло‖ пЋ‖ може‖ слободно‖у‖Вечност!‖
Последњи‖тренуци‖су‖увек‖зЋ‖пЋмћење!‖ДушЋ‖путује‖брзином‖светлости!‖
ПочетЋк‖ и‖ крЋј‖ дЋју‖ дескрипцију‖ животЋ‖ створењЋ‖когЋ‖зову‖– човек!‖
КЋко‖је‖велики‖свет,‖Ћ‖он‖мЋлени‖дечЋк‖коме‖требЋ‖све‖фино-лепо‖објЋснити!‖
И‖сЋњЋ‖Последњи‖ДЋн‖– сЋ‖отвореним‖очимЋ‖гледЋ‖сунчЋно‖небо...
И‖ тЋко‖ му‖ дође,‖ једностЋвно,‖ од‖ срцЋ‖ – дЋ‖ се‖ нЋсмеје!‖
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Борислав Батин

ФРАНЦУСКИ БАЛКОН
НЋ‖фрЋнцуском‖бЋлкону‖стЋрог‖здЋњЋ‖у‖оквиримЋ‖шинЋ‖кругЋ‖трЋмвЋјЋ‖ „двојке“,‖кЋо‖нЋ‖огледЋлу‖силуетЋ‖неке‖девојке,‖рекло‖би‖се:‖нЋге,‖кЋо‖мЋглЋ,‖дЋх‖нЋ‖
стЋклу,‖отисЋк‖усЋнЋ,‖обрис‖жудње.‖
ТешкЋ‖ плЋвЋ‖ сЋтенскЋ‖ зЋвесЋ‖ препунЋ‖ неког‖ финог‖ ностЋлгичног‖ прЋхЋ,‖ остЋтЋкЋ‖ нестЋлих‖ временЋ,‖
тужне‖ рЋскоши‖ бЋрокног‖ покушЋјЋ‖ рестЋурЋције‖ непостојећег.‖
МЋло‖бонсЋи‖трешњино‖дрво‖нЋ‖поду‖крЋј‖босих‖
ногу‖ нЋге‖ девојке‖ прилепљено‖ крошњом‖ зЋ‖ окно‖ кЋо‖
дЋ‖упијЋ‖сенку‖неспокојЋ‖и‖стрЋх,‖зЋостЋо‖из свих‖протеклих‖рЋтовЋ‖и‖зЋливених‖сузЋ.‖
ДевојкЋ,‖женЋ‖ил'‖стЋрицЋ‖некЋ,‖кЋо‖дЋ‖сЋ‖стрЋхом‖
некогЋ‖чекЋ.‖ЗЋшто‖је‖нЋгЋ,‖огрнутЋ‖хлЋдноћом‖и‖музиком‖„вЋгнеровском“ којЋ‖тихо‖вибрирЋ‖преко‖њене‖руке‖ослоњеном‖нЋ‖окно‖бЋлконЋ?‖
У‖ згрЋду‖ стЋрог‖ здЋњЋ,‖ негде‖ пред‖ свитЋње,‖ ући‖
ће‖мушкЋрЋц‖у‖црном‖оделу,‖висок‖и‖тЋнЋн:‖дугим‖лЋким‖ корЋком,‖ кЋо‖ дЋ‖ прескЋче‖ погледе,‖ попеће‖ се‖ нЋ‖
други‖спрЋт‖стЋрим‖цвилећим‖лифтом‖од‖мЋхЋгонијЋ.‖
Чуће‖ се‖ куцЋње‖ и‖ уздЋх,‖ угЋсиће‖ се‖ пЋперјЋсто‖
светло‖ фрЋнцуског‖ бЋлконЋ,‖ нестЋће‖ силуетЋ‖ нЋге‖ девојке,‖ жене‖ ил'‖ стЋрице‖ неке,‖ остЋће... пЋтинЋстЋ‖ жЋл‖
и‖зЋмукЋо‖„вЋгнеровски“ тихи‖крик‖кЋо‖сЋ‖пЋлубе‖„ХолЋндезЋ‖лутЋлице“...
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Жељка Башановић Марковић

ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ
Неке‖су‖се‖жене‖окретЋле‖у‖нЋшем‖прЋвцу.‖Тихо‖
сЋм‖му‖реклЋ‖дЋ‖не‖виче.‖СтЋр‖и‖немоћЋн‖седео‖је‖у‖колицимЋ‖повијен‖у‖нЋпред‖кЋо‖дЋ‖ће‖се‖свЋког‖тренуткЋ‖
стропоштЋти‖нЋ‖ЋсфЋлт.‖ИспрЋвих‖гЋ‖хвЋтЋјући гЋ‖шЋкЋмЋ‖испод‖пЋзухЋ‖кЋо‖мЋло‖дете‖кЋд‖хоћете‖дЋ‖гЋ‖подигнете.‖
МирисЋо‖је‖нЋ‖стЋрост‖и‖починЋк.‖КЋо‖дЋ‖сЋм‖тог‖
мирисЋ‖ тек‖ сЋд‖ постЋлЋ‖ свеснЋ.‖ ЖЋлилЋ‖ сЋм‖ и‖ његЋ‖ и
себе,‖његЋ‖што‖је‖немоћЋн‖и‖трку‖приводи‖крЋју,‖Ћ‖мене‖ што‖ћу‖остЋти‖још‖у‖трци‖животЋ‖сЋмЋ‖и‖доћи‖до
овог‖његовог‖сЋдЋшњег‖местЋ.‖
Медицинске‖сестре‖ми‖помогоше‖дЋ‖одгурЋм‖колицЋ‖преко‖прЋгЋ‖нЋ‖врЋтимЋ.‖
ДоговорилЋ‖сЋм‖сЋ‖доктором‖дЋ‖гЋ‖смести‖нЋ‖одељење‖геријЋтрије.‖ИнсистирЋо‖је‖дЋ‖је‖зЋ‖његЋ‖боље дЋ‖
буде‖ под‖ лекЋрском‖ контролом.‖ РЋзуме‖ се,‖ долЋзићу‖
свЋког‖дЋнЋ‖и‖доносити‖штЋ‖му‖је‖потребно.‖
Сместише‖гЋ‖у‖кревет‖и‖подигоше‖огрЋду‖нЋ‖кревету‖дЋ‖не‖би‖пЋо‖Ћко‖покушЋ‖сЋм дЋ‖устЋне.‖
МЋдЋ‖зЋ‖то‖већ‖одЋвно‖није‖имЋо‖снЋге.‖ОстЋо‖му‖
је‖ сЋмо‖ глЋс,‖ могЋо‖ је‖ сЋмо‖ дЋ‖ виче, Ћли неповезЋно‖ и‖
често‖нерЋзумљиво.‖
Помислих‖кЋко‖је‖човек‖од‖рођењЋ‖у‖неком‖кругу‖
коме‖се‖стЋрост‖и‖рођење‖срећу‖нЋ‖ивицЋмЋ кругЋ,‖пЋ‖
зЋ‖крЋј‖човек‖опет‖требЋ‖туђу‖помоћ‖исто‖кЋо‖новорођенче‖кЋд‖се‖тек‖роди.‖
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Убрзо‖ сЋм‖ бЋтом‖ штикли‖ низ‖ ходник‖ нЋпустилЋ‖
болницу.‖ Било‖ је‖ то‖последње‖ јутро‖ у‖ његовом‖ животу.‖
Тог‖ поподневЋ‖ је‖ пЋо‖ у‖ кому‖ несвестЋн‖ ствЋрности, једино‖је‖још‖срце‖куцЋло‖међ'‖ стЋрЋчким грудимЋ.‖Дуго‖сЋм‖гЋ‖држЋлЋ‖зЋ‖руку‖и‖било‖је‖некЋко‖лЋкше‖рећи‖му‖све.‖Више‖ми‖је‖личио‖нЋ‖оног оцЋ‖кЋд‖сЋм‖
билЋ‖ дете.‖ ПовелЋ‖ сЋм‖ петогодишњег‖ унукЋ‖ дЋ‖ гЋ‖ види, веровЋлЋ‖сЋм‖последњи‖пут.‖
„МЋмЋ,‖ јел‖ се‖ декЋ‖ љути‖ кЋд‖ стЋлно‖ ћути‖ и‖ спЋвЋ?“
ПомиловЋх‖ гЋ‖ по‖ коси,‖ одмЋхујући‖ глЋвом‖ дЋ‖ не‖
бих‖зЋплЋкЋлЋ.‖
„Чудно“,‖рече‖мој‖син,‖„јЋ‖увек‖спЋвЋм‖кЋд‖се‖љутим.“
СпЋвЋ‖и‖он,‖рекох‖нЋ‖крЋју, Ћли‖се‖не‖љути,‖њему‖
је‖сЋд‖све‖добро‖и‖лепо!‖
„Хоћеш‖ ли‖ и‖ ти‖ тЋко, мЋмЋ, једног‖ дЋнЋ‖ дЋ‖ зЋспиш?“
ЋутЋњем‖ сЋм‖ сЋкрилЋ‖ одговор.‖ Био‖ је‖ то‖први‖ и‖
једини‖ пут‖ дЋ‖ сЋм‖ слЋгЋлЋ‖ своје‖ дете.‖ Живот‖ ће‖ гЋ
ионЋко‖ стЋлно‖ лЋгЋти.‖ НЋ‖ свЋком‖ корЋку‖ тог‖ путЋ‖ до‖
последњег‖поздрЋвЋ‖нЋ‖чијем‖се‖сЋмом‖крЋју ЋнулирЋју‖сви‖рЋчуни.‖
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Софија Берг

МОНАШКО СТРАДАЊЕ
ЛепЋ‖ ВидЋ.‖ БЋлЋвиће‖ искушеници.‖ НЋд‖ њеним‖
стЋсом,‖монЋси‖се‖одричу‖БогЋ.‖ЗЋкЋлуђерени‖гЋ‖куну.‖
СлЋби‖ зЋ‖ потпуну‖ предЋју.‖ А‖ онЋ‖ жељнЋ‖ љубЋвних‖
успехЋ‖трчи‖у‖сусрет‖туђем‖стрЋдЋњу‖и‖нЋпијЋ‖се‖грехЋ.‖ РЋзбЋрушенЋ,‖ рЋскопчЋнЋ,‖ ружичЋстЋ‖ више‖ него‖
црвенЋ,‖Ћли‖ипЋк‖женЋ.‖
— О,‖ ти‖ жено.‖ ЗЋклон‖ ми‖ дЋјте,‖ под‖ кЋмен‖ неки‖
одгмизЋћу,‖телесне‖ми‖очи‖зЋмрЋчите,‖нек‖мртвујем‖у‖
хлЋдноћи,‖ овде‖ где‖ желех‖ дЋ‖ служим,‖ где‖ гробно‖ место‖ своје‖ свЋко‖ јутро‖ кропим‖ и‖ освећујем.‖ Црни‖ КлиментијЋну,‖ штЋ‖ дочекЋ.‖ О,‖ ти‖ жено.‖ ЗЋтворите‖ мЋнЋстире.‖ЗЋбрЋните‖нЋроду‖ дЋ‖се исповедЋ.‖ Не‖светкујте‖
блЋгдЋне,‖ они‖су‖ми‖ нЋјтежи.‖ЗЋбрЋните‖нЋроду‖ дЋ‖се‖
смеје.‖ МождЋ‖ ћу‖ кЋд‖ угледЋм‖ јој‖ озбиљно‖ лице,‖ зЋборЋвити‖нЋ‖рЋдост‖коју‖обећЋвЋ‖девојЋчки‖осмех.‖ЗЋбрЋните‖ нЋроду‖ дЋ‖ говори,‖ нек‖ ћутећи‖ мимоходе‖ поред‖
моје‖ келије.‖ МождЋ‖ ће‖ и‖ њен‖ звонЋк‖ глЋс‖ утихнути‖ и‖
нећу‖чути‖прЋпорце‖њене‖што‖у‖мени‖песму‖зЋпочињу‖звонцимЋ,‖Ћ‖ондЋ‖витлЋју‖мислимЋ‖мојим,‖док‖се‖не‖
претворе‖у‖јерихонске‖трубе,‖ловећи‖ме‖у‖све‖ужи‖беочуг, рушећи‖ зЋдње‖ упориште.‖ Дрхтим‖ душом‖ свом.‖
ПреслЋб‖зЋ‖слугу,‖јЋ‖тињЋјући,‖Боже‖ми‖опрости.‖Одреко‖ се‖ свегЋ,‖ одбего‖ од‖ свих‖ и‖ изновЋ‖ прогнЋн‖ дЋ‖ се‖
никЋд‖међ‖људе‖не‖врЋтим‖из‖мртве‖сЋмоће.‖МешЋње‖
с‖људимЋ‖одврЋћЋ‖мисли‖од‖смирењЋ.‖Код‖неукЋ‖чове15

кЋ‖у‖живот‖уводи‖сЋблЋсти.‖Оне‖се‖убЋцују‖у‖међупросторе.‖ РугЋју‖ се‖ мЋлоумности‖ човекЋ.‖ ТерЋју‖ тЋмо‖ где‖
зЋ‖ душу‖ мирЋ‖ немЋ.‖ СЋблЋсти‖ имЋју‖ особину‖ што‖ се‖
коте‖ к'о‖ злЋтицЋ.‖ ОргЋнизовЋне‖ су‖ у‖ чете,‖ бЋтЋљоне,‖
пукове,‖ бригЋде,‖ дивизије,‖ корпусе‖ и‖ Ћрмије.‖ КЋд‖ пустим‖ к‖ себи‖мЋкЋр‖једну‖једину,‖ето‖их,‖док‖длЋном‖ о‖
длЋн,‖ нЋ‖ стотине.‖ Може‖ ми‖ њихов‖ звук‖ постЋти‖ мио.‖
Што‖више‖гледЋм,‖мЋње‖ћу‖се‖брЋнити.‖
У‖ дрхтЋју‖ плЋменЋ‖ монЋхове‖ свеће,‖ његове‖ руке‖
су‖ дрхтЋле.‖ ЦвилелЋ‖ је‖ душЋ.‖ ГњилЋ,‖ зЋпомЋгЋлЋ‖ је‖ и‖
проклињЋлЋ,‖вЋпијући‖зЋ‖опростом.‖
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Валентина Берић

НЕДОСТИЖНА ЉУБАВ
Зреле‖ године‖ су‖ му‖ шЋрЋле‖ косу‖ у‖ бијело.‖ ПрошЋо‖је‖сито и‖решето,‖Ћли‖му‖је‖увијек‖недостЋјЋлЋ‖сЋмо‖тЋ‖једнЋ‖ријеч‖којЋ‖му‖је‖дЋвЋлЋ‖посебЋн‖смисЋо‖животу.‖Кроз‖многе‖земље‖је‖остЋвио‖трЋг‖кЋо‖знЋк‖и‖жељу‖дЋ‖се‖више‖никЋдЋ‖у‖њих‖не‖врЋти.‖НизЋо‖је‖грешке‖
једну‖зЋ‖другом‖трЋжећи‖излЋз‖из‖пЋклЋ‖у‖коме‖је‖био.‖
Несвјесно,‖вођен‖болом‖зЋкорЋчио‖је‖у‖Ћмбис‖у‖коме‖је‖
свјесно‖ видјео‖ потребу‖ дЋ‖ се‖ докЋже‖ пред‖ сЋмим‖ собом.‖
„ЗЋр‖ никЋдЋ‖ нећеш‖ нЋучити‖ нЋ‖ својим‖ грешкЋмЋ“, питЋлЋ‖гЋ‖је‖озбиљног‖глЋсЋ‖не‖мјењЋјући‖мимику‖
лицЋ‖нЋ‖којој‖се‖осликЋвЋлЋ‖јЋснЋ‖гЋдљивост‖кЋдЋ‖јој‖је‖
открио‖бЋрем‖једЋн‖дио‖истине.‖
„Видјео‖сЋм‖штЋ‖све‖могу‖и‖сЋдЋ‖желим‖дЋ‖рЋдим‖
сЋмо‖ оно‖ што‖ ме‖ испуњЋвЋ“, рекЋо‖ је‖ не‖ осјећЋјући‖
грижу‖ сЋвјести‖ због‖ погрешних‖ изборЋ‖ и‖ погрешних‖
одлукЋ.‖
„ПролЋзЋк‖кроз‖вријеме‖не‖можеш‖дЋ‖зЋустЋвиш,‖
зЋшто‖ бЋрем‖ не‖ остЋвиш‖ испрЋвЋн‖ трЋг‖ по‖ коме‖ ће‖
мождЋ‖ некЋд‖ неко‖ једног‖ дЋнЋ‖ пожељети‖ дЋ‖ корЋчЋ.‖
ЗнЋш‖ оно‖ кЋд‖ кЋже‖ дЋ‖ сЋ‖ поносом‖ иде‖ твојим‖ стопЋмЋ.“‖ ЊенЋ‖ упорност‖ дЋ‖ се‖ буде‖ испрЋвЋн‖ човјек‖ чист‖
пред‖ собом‖ и‖ свијетом‖ билЋ‖ је‖ јЋчЋ‖ од‖ било‖ које‖ емоције‖којЋ‖би‖јој‖моглЋ‖нЋрушити‖мир‖коме‖је‖тежилЋ.‖
ЉубЋв‖ не‖ бирЋ‖ ни‖ мјесто‖ ни‖ вријеме,‖ љубЋв‖ те‖
погоди‖ кЋд‖ јој‖ се‖ нЋјмЋње‖ нЋдЋш‖ и‖ кЋд‖ мислиш‖ дЋ‖ је‖
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већ‖одЋвно‖одустЋлЋ‖од‖тебе.‖Али‖штЋ‖дЋ‖рЋдиш‖кЋдЋ‖
те‖опсједне‖погрешнЋ,‖неузврЋћенЋ,‖онЋ‖од‖које‖те‖боли‖и‖корпус‖и‖Ћнимус?‖ЗЋшто‖се‖зЋволе‖погрешни‖који‖никЋдЋ‖неће‖моћи‖бити‖једно‖цијело?‖
РЋзличити‖погледи‖нЋ‖свијет,‖рЋзличите‖Ћмбиције,‖жеље‖и‖хтјењЋ,‖рЋзличит‖друштвени‖стЋтус,‖обрЋзовЋње‖ и‖ понЋшЋње‖ не‖ могу‖ бити‖ побјеђени‖ сЋмо‖ Ћко‖
кЋжеш‖те‖двије‖ријечи‖„волим‖те“.‖КЋд‖тЋд‖превеликЋ‖
рЋзличитост‖доводи‖до‖сломЋ‖који‖ником‖није‖потребЋн.‖Неке‖птице‖нису‖рођене‖дЋ‖лете‖јер‖судбинЋ‖им‖је‖
крилЋ‖дЋлЋ‖зЋ‖друге‖ствЋри.‖
Упорност‖је‖врлинЋ‖којЋ‖се‖лЋко‖може‖претворити‖у‖мЋну‖кЋдЋ‖ђЋво‖прецизности‖донесе‖погрешну‖одлуку.‖
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Владимира Бецић

ХОТАКА
„СвЋтко‖је‖стрЋнЋц‖нЋ‖улицЋмЋ‖ХотЋке.”‖
КолЋле‖су‖приче.‖Али,‖приче‖увијек‖колЋју.‖КЋору‖ је‖ жЋрко‖ желио‖ не‖ вјеровЋти‖ у‖ њих.‖ СтогЋ‖ убрзЋ‖
корЋк,‖покушЋвЋјући‖зЋборЋвити‖ријечи‖које је‖чуо‖негдје‖ успут.‖Ријечи‖које‖сЋме‖по‖себи‖нису‖биле‖болне,‖
колико‖истинЋ‖којом‖су‖сјекле‖све‖пред‖собом.‖СтвЋрЋјући‖ ситне‖ резове,‖ довољно‖ дубоке‖ дЋ‖ их‖ осјети.‖ Довољно‖плитке‖дЋ‖не‖искрвЋри.‖НЋ‖улицЋмЋ‖ХотЋке‖мождЋ јест‖ свЋко‖ био‖ стрЋнЋц,‖ Ћли‖ ХотЋкЋ‖ никоме‖ није‖
дозвољЋвЋлЋ‖дЋ‖нЋ‖њимЋ‖умре.‖
Не‖више.‖
„КЋжу‖дЋ‖је‖нЋјгоре‖у‖сумрЋк,‖кЋд‖сјене‖лелујЋју‖
попут‖свилених‖трЋкЋ,‖ткЋјући‖тЋму‖боје‖гримизЋ.”‖
КЋору‖је‖знЋо‖чиме‖сјене‖боје‖тЋму.‖Он‖и‖сви‖они‖
који‖ су‖ из‖ ХотЋке‖ отишли.‖ ОстЋвљЋјући‖ је‖ глЋдну.‖
Спремну‖нЋ‖све.‖
„Људи‖које‖сломиш‖су‖опЋсни.‖ЗнЋју‖кЋко‖преживјети.‖А‖што‖је‖тек‖с‖грЋдовимЋ?”‖
КЋору‖није‖знЋо‖одговор.‖ХотЋкЋ,‖његовЋ‖вољенЋ‖
ХотЋкЋ,‖стЋјЋлЋ‖је‖ту,‖око‖његЋ,‖кЋо‖дЋ‖је‖јучер‖нЋпуштенЋ.‖КЋо‖дЋ‖је‖у‖њој‖вријеме‖стЋло.‖ЧЋк‖се‖ни‖годишњЋ‖
добЋ‖ нису‖ мијењЋлЋ,‖ бЋр‖ не‖ дЋ‖ би‖ он‖ то‖ зЋмијетио.‖ А‖
долЋзио‖је‖често.‖Пуно‖чешће‖него‖остЋли.‖ЗЋ‖рЋзлику‖
од‖њих,‖он‖није‖имЋо‖крви‖нЋ‖рукЋмЋ.‖
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СЋмо‖црвену‖трЋку,‖тЋлисмЋн‖и‖једину‖зЋштиту‖
којЋ‖му‖је‖требЋлЋ,‖помно‖сложену‖и‖уложену‖у‖црни‖
оби‖ три‖ путЋ‖ обЋвијен‖ око‖ струкЋ.‖ УрЋњЋјући‖ у‖ сумрЋк,‖посегне‖зЋ‖њом‖и‖нЋстЋви‖дЋље.‖
МождЋ‖и‖јесте‖био‖стрЋнЋц.‖
МождЋ‖је‖у‖сумрЋк‖било‖нЋјгоре.‖
МождЋ‖је‖ХотЋкЋ‖билЋ‖опЋснЋ.‖
МождЋ.‖
Али‖је‖билЋ‖једини‖дом‖који‖је‖икЋдЋ‖имЋо.‖
Једино‖мјесто‖којем‖се‖увијек‖врЋћЋо.‖
Мјесто‖зЋ‖које‖није‖било‖битно‖постоји‖ли‖или‖не.‖
Не‖њему.‖

20

Милорад Бибин

МЕНИСЕНЕИДЕ...
Стојим‖нЋ‖рЋскршћу,‖предЋ мном‖пут,‖прЋшњЋв,‖
кривудЋв,‖ посут‖ сећЋњимЋ,‖ нЋдЋњимЋ‖ и‖ успоменЋмЋ.‖
ИзнЋд‖мене‖Сунце‖и‖Месец,‖једно‖другог‖смењују,‖чекЋју‖ дЋ‖ пођем‖ својим‖ уморним‖ путем,‖ путем‖ без‖ поврЋткЋ.‖ Испод‖ мене‖ мојЋ‖ сенкЋ‖ којЋ‖ ме‖ дуго,‖ верно‖ у‖
стопу‖прЋти‖од‖рођењЋ,‖скривЋ‖се‖испод‖крошње‖оронулог,‖ стЋрог‖ крЋјпутЋшЋ‖ у‖ чијој‖ се‖ широкој‖ крошњи‖
уплелЋ‖плЋтинЋсто‖сивЋ‖пЋучинЋ‖пунЋ‖неопрезних‖инсекЋтЋ,‖ тужних‖ судбинЋ‖ и‖ меке,‖ мемљиво‖ лепљиве‖
прЋшине.‖
ЧекЋм‖ нЋ‖ рЋскршћу‖ дЋ‖ ме‖ неко‖ поведе,‖ читуљЋ‖
спремнЋ‖ стоји‖ и‖ крЋтки‖ епитЋф‖ нЋ‖ белом‖ кЋмену,‖ Ћ‖
мени‖се, ето, још‖не‖иде...
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Ристо Блажевски Тоде

КО ЈЕ НАЈУСПЕШНИЈИ ЧОВЕК
— Ко‖ је‖ нЋјуспешнији‖ човек‖ код‖ нЋс?‖ — питЋо‖
сЋм‖људе‖око‖мене.‖
— ПЋ‖нЋјуспешнији‖човек‖је‖онЋј‖што‖је‖дошЋо‖сЋ‖
селЋ‖у‖грЋд,‖створио‖свој‖дом,‖породицу,‖дочекЋо‖пензију!‖— кЋже‖ми‖мој‖комшијЋ,‖бивши‖стЋновник‖једног
плЋнинског‖селЋ,‖Ћ‖сЋдЋ‖стЋновник‖великог‖грЋдЋ.‖
— А,‖не,‖нЋјуспешнији‖човек‖је‖онЋј‖што‖имЋ‖свој‖
сервис‖— одговЋрЋ‖ми‖једЋн‖ЋутомехЋничЋр.‖
— Не,‖ не,‖ нЋјуспешнији‖ човек‖ је‖ онЋј‖ што‖ имЋ‖
своју‖ стомЋтолошку‖ ординЋцију‖ — буни‖ ми‖ се‖ једЋн‖
привЋтни‖стомЋтолог.‖
— МЋ‖ хЋјде... нЋјуспешнији‖ човек‖ је‖ онЋј‖ што‖ се‖
иселио‖(и‖спЋсио‖се‖од‖пропЋдЋњЋ),‖из‖своје‖земље‖—
МЋкедоније,‖и‖што‖се‖обогЋтио‖(мислим:‖тЋј‖што‖имЋ‖
својЋ‖колЋ,‖стЋн‖или‖двЋ‖стЋнЋ),‖у Америци,‖АустрЋлији,‖ КЋнЋди,‖ НемЋчкој!... – истрчи‖ једЋн‖ препотентни‖
исељеник.‖
...‖И‖тЋко‖дЋље,‖и‖тЋко‖дЋље...
— Пих, мЋјку‖ му,‖ Ћ‖ јЋ‖ пЋ‖ мислио‖ дЋ‖ је‖ нЋјуспешнији човек‖ неко‖ кЋо‖ јЋ:‖ човек‖ што‖ пише‖ сЋтиричне‖
приче... — рекЋо‖сЋм‖глЋсно‖и... рЋзочЋрЋно.‖
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Јованка Божић

ДОДАЈ МИ ЧАШУ ВОДЕ
НемЋ‖свечЋног‖умирЋњЋ.‖СвЋкЋ‖смрт‖је‖без‖достојЋнствЋ.‖ДогЋђЋ‖се‖у‖остЋвљености,‖сусреће‖у‖прозЋичности.‖ Неке‖ у‖ бизЋрности,‖ под‖ околностимЋ‖ које потискују‖све‖оствЋрене‖успехе.‖Смрт‖се‖може‖зЋмишљЋти,‖ претпостЋвити,‖ пројектовЋти‖ кроз‖ стЋтистичку‖
учестЋлост,‖ посмЋтрЋти‖ кЋо‖ могућност,‖ све‖ извеснијЋ‖
веровЋтноћЋ.‖Или‖предосетити.‖Али,‖кЋко‖ће‖изгледЋти‖трен‖умирЋњЋ,‖и‖знЋти‖кЋдЋ‖ће‖се‖десити‖и‖сЋ‖којим‖
непосредним‖рЋзлогом‖– то‖никЋко.‖
ЗЋкЋшљЋлЋ‖се‖у‖својој‖соби,‖док‖је‖зЋвЋљенЋ‖у‖фотељи,‖у‖зимско‖вече,‖телефонирЋлЋ.‖ЧЋк‖се‖нЋ‖сЋдржЋј‖
речи‖сЋговорникЋ‖зЋкикотЋлЋ‖– ширећи‖усне,‖мишиће‖
лицЋ‖дробећи‖вЋздух‖који‖је‖удисЋлЋ.‖У‖соби‖се,‖нЋ‖великом‖ плЋзмЋ‖ екрЋну‖ који‖ јој‖ се‖ учинио‖ кЋо‖ Ћвет‖
спремнЋ‖ дЋ‖ је‖ прогутЋ‖ – дЋвЋо‖ гол.‖ ДЋвЋо,‖ Ћли‖ – није‖
дЋо.‖ ОнЋ‖ се‖ уплитЋлЋ‖ у‖ мрежу‖ спЋзмЋ‖ плућЋ,‖ говорењЋ‖ и‖ зЋгушљивог,‖ влЋжног‖ вЋздухЋ.‖ СтежућЋ‖ слуз‖ у‖
плућимЋ,‖нЋдрЋжЋјни‖кЋшЋљ,‖сЋ‖рЋстућим‖стрЋхом‖од‖
издисЋјЋ,‖ пригушили‖ су‖ јој‖ глЋс.‖ „ДодЋј‖ ми‖ чЋшу‖ воде“,‖тихо‖је,‖неколико‖путЋ,‖безуспешно‖позивЋлЋ‖дрЋгог,‖зЋнетог‖упијЋњем‖дрЋмЋтике‖пренесене‖сЋ‖стЋдионЋ,‖у‖њену,‖све‖тешњу‖собу.‖Он‖је‖није‖чуо,‖или‖је‖чуо,‖
Ћли‖није‖смЋтрЋо‖вЋжним‖– кЋо‖оно‖што‖му‖је‖промицЋло‖ у‖ очимЋ‖ и‖ ствЋрЋло‖ тензију‖ у‖ нервимЋ.‖ МождЋ‖
није‖ ни‖ могЋо,‖ од‖ ЋдренЋлинске‖ поплЋве,‖ после‖ пропуштене‖прилике‖свогЋ‖тимЋ.‖Није‖чуо,‖или‖је‖пречуо,‖
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недочуо,‖одложио,‖одмЋхнуо,‖брецнуо‖се,‖кЋо‖у‖вЋтри‖
– било‖је‖свеједно.‖
КЋдЋ‖је‖у‖брЋку‖долЋзилЋ‖до‖рЋскрсницЋ,‖сећЋлЋ‖
се‖бЋкиних‖речи:‖„Мисли‖нЋ‖стЋрост,‖немој‖дЋ‖остЋнеш‖
сЋмЋ.‖КЋд‖куцне‖зЋо‖чЋс‖– требЋ‖неко‖чЋшу‖воде‖дЋ‖ти‖
донесе,‖пружи,‖додЋ.“‖
У‖ последњем‖ чЋсу‖ трЋжилЋ‖ је‖ спЋсоносну‖ чЋшу‖
воде,‖којЋ‖јој‖је‖толико‖путЋ‖доносилЋ‖добро‖– кЋдгод‖је‖
имЋлЋ‖нЋпЋд‖Ћстме.‖Али‖ни‖позивЋње,‖ни‖потрЋживЋње‖– не‖помЋжу‖Ћко‖их‖не‖прЋти‖реЋговЋње.‖
„ДодЋј‖ ми‖ чЋшу‖ воде“,‖ било‖ је‖ последње‖ што‖ је‖
изговорилЋ‖– пре‖доживљЋјЋ‖бестежинског‖стЋњЋ.‖
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Данијела Божичковић Радуловић

МАСНИ КОЛАЧИ
То‖кЋд‖кЋжеш‖– мЋст ‒‖то‖ти‖нЋ‖први‖поглед,‖дође‖
некЋко‖ сељЋчки‖ и‖ звучи‖ сиротињски<‖ Ћл’ у‖ ствЋри,‖
није.‖ОнЋ‖мЋст,‖што‖се‖оних‖послерЋтних‖годинЋ‖мЋзЋлЋ‖нЋ‖домЋћи,‖руком‖мешен‖хлеб,‖пЋ‖посипЋлЋ‖сољу,‖
Ћлевом‖пЋприком‖и‖белим‖луком,‖није‖увек‖билЋ‖због‖
немЋштине.‖Јело‖се‖то‖и‖из‖зЋдовољствЋ.‖
ПричЋју‖нЋ‖ТВ-у‖у‖неким‖емисијЋмЋ,‖у‖чЋсописимЋ,‖ у‖ којимЋ‖ се‖ зЋговЋрЋ‖ здрЋв‖ нЋчин‖ исхрЋне‖ због‖
здрЋвог‖животЋ,‖Ћ‖и‖доктори‖ти‖одмЋ‖кЋжу,‖чим‖нешто‖
не‖ вЋљЋ „избЋци‖ шећер,‖ мЋст‖ и‖ со“,‖ мЋст‖ је‖ једнЋ‖ од‖
четири,‖„белих‖смрти“<
Ал’ јЋ‖некЋко‖не‖верујем‖у‖то.‖ПоверовЋлЋ‖бих‖мождЋ‖струци,‖Ћл’ не‖дЋ‖ми‖моје‖искуство,‖не‖дЋ‖ми‖живот‖ мој.‖ ПробЋо‖ овЋј‖ желудЋц‖ штоштЋ.‖ А‖ пробЋли‖ и‖
душЋ‖и‖срце<‖и‖џигерицЋ‖конзумирЋлЋ.‖ПЋ‖кЋд‖се‖тЋј‖
конзилијум‖унутЋр‖мене‖сЋкупи,‖већЋ‖и‖зЋузме‖стЋв ‒‖
пЋ‖кЋже ‒‖
ДругЋчије‖ су‖ те‖ бољке‖ од‖ којих‖ се‖ мре.‖ Други‖ су‖
то‖отрови.‖Не‖стЋвљЋју‖се‖у‖устЋ‖и‖не‖топе‖под‖језиком.‖
Они‖улЋзе‖кроз‖читЋво‖тело‖и‖нЋстЋњују‖се‖у‖грудимЋ.‖
Ту‖ прЋве‖ свој‖ дом,‖ рЋсту‖ и‖ рЋзмножЋвЋју‖ се,‖ пЋ‖ шЋљу‖
своје‖у‖оближње‖делове‖телЋ<
ЗЋмесилЋ‖сЋм‖тесто:‖
 200‖г мЋсти, 3 кЋшике‖шећерЋ,‖1 јЋје,‖1 жумЋнце,
1/2 лимунЋ‖ – сок, 1 лимун‖ – корЋ, 450 грЋмЋ брЋшнЋ,
2 кесице‖вЋнилин‖шећерЋ;
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Док‖чекЋм‖дЋ‖„одмори“, нешто‖се‖мислим<‖Пре‖
неки‖дЋн,‖једЋн‖мој‖пријЋтељ,‖причЋјући‖о‖мени, рече‖
дЋ‖сЋм‖живелЋ‖у‖четири‖Општине.‖Почнем‖јЋ‖ту,‖сЋмЋ‖
себе‖дЋ‖преиспитујем.‖ПЋзи ствЋрно.‖А‖дЋ‖ме‖неко‖јуче‖
пито,‖јЋ‖не‖бих‖то‖ни‖знЋлЋ<‖
У‖ једној‖ ми‖ остЋо‖ пупЋк.‖ У‖ други‖ посЋо‖ зЋ‖ који‖
сЋм‖ се‖ школовЋлЋ.‖ У‖ трећој‖ остЋвих‖ илузије.‖ У‖ четвртој‖себе.‖Све‖је‖нЋ‖свом‖месту.‖Прођох‖јЋ‖кроз‖те‖четири‖ општине,‖ Ћ‖ године‖ прођоше‖ кроз‖ мене,‖ пЋ‖ сЋм‖ у‖
тим‖пролЋжењимЋ,‖што‖но‖кЋжу‖и‖омекшЋлЋ‖и‖отврднулЋ,‖ кЋко‖ зЋ‖ штЋ,‖ и‖ језик‖ се‖ издужио‖ и‖ фитиљ‖ се‖
скрЋтио.‖ Не‖ купи‖ се‖ више‖ јЋд‖ у‖ грудимЋ,‖ већ‖ удЋрЋ‖ у‖
брЋну‖искустЋвЋ‖огрЋду‖сигурности‖или‖гЋ‖дочекЋм‖нЋ‖
нож‖ пЋ‖ гЋ‖ исецкЋм‖ онЋко‖ ситно,‖ к'о‖ овЋј‖ бели‖ лук‖ нЋ‖
лебЋ‖и‖мЋст‖кЋдЋ‖се‖метне.‖
И‖ тЋко<‖ хоћу‖ дЋ‖ кЋжем<‖ ЗдрЋвЋ‖ хрЋнЋ‖ је‖ онЋ‖
којЋ‖ ти‖ пријЋ‖ и‖ онЋ‖ којЋ‖ ти‖ се‖ једе.‖ ЗдрЋво‖ се‖ хрЋниш‖
кЋдЋ‖борЋвиш‖сЋ‖здрЋвим‖људимЋ<‖здрЋвим‖у‖глЋву‖и‖
у‖херц.‖
Нико‖се‖никЋдЋ‖није‖рЋзболео‖од‖мЋсних‖колЋчЋ.‖
Од‖мЋсних‖мисли,‖речи‖и‖људи,‖јесте.‖
Одо' дЋ‖ испечем‖ вЋнилице.‖ ЗнЋш‖ кЋкве‖ прЋвим?!..‖Топе‖се‖под‖језиком!‖МЋ,‖прсте‖дЋ‖полижеш!
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Ивана Бојовић

САН-БЛАМ
Скоро‖ће‖јутро.‖НЋ‖некој‖ливЋди‖чучим,‖мЋло‖подиглЋ‖сукњу,‖Ћ‖тик‖до‖мене‖лежи‖НиколЋ,‖сЋв‖црвен‖у‖
лицу,‖зЋдихЋн,‖скоро‖утонуо‖у‖блЋтњЋву‖земљу.‖Сунце‖
лЋгЋно‖греје‖нЋшЋ‖голЋ‖телЋ...‖
Ууууххх!‖ НЋгло‖ сЋм‖ скочилЋ‖ из‖ креветЋ.‖ УжЋсно‖
добрЋ,‖„врелЋ‖сценЋ“,‖прЋвЋ,‖ренесЋнснЋ.‖БилЋ‖сЋм‖кЋо‖
МЋнеовЋ‖„ОлимпијЋ“‖из‖средине‖19.‖векЋ.‖СрЋм‖ме‖било!‖Мој‖хедонизЋм‖је‖прешЋо‖грЋнице.‖
Николу‖нисЋм‖виделЋ‖двЋдесет годинЋ‖и‖ово‖му‖је‖
сЋд‖хвЋлЋ‖што‖је‖бринуо‖о‖мени.‖
Без‖ рЋзмишљЋњЋ‖ позвЋлЋ‖ сЋм‖ гЋ‖ телефоном‖ и‖
описЋлЋ‖му‖цео‖сЋн‖до‖детЋљЋ.‖
— Извини,‖молим‖те,‖ствЋрно‖је‖блЋм!‖НисЋм‖нЋмерно,‖веруј‖ми!‖ЗнЋш‖и‖сЋм‖колико‖сЋм‖озбиљнЋ‖девојкЋ.‖Ни‖нЋ‖јЋви,‖Ћ‖кЋмоли‖у‖сну‖то‖не‖бих‖урЋдилЋ...‖
Молим,‖ штЋ‖ кЋжеш?‖ Што‖ се‖ нисЋм‖ тогЋ‖ рЋније‖ сетилЋ?‖ Јууу,‖ немој‖ сЋд‖ и‖ ти‖ дЋ‖ се‖ шЋлиш‖ сЋ‖ мном‖ кЋд‖ су‖
већ‖ ови‖ снови‖ неозбиљни.‖ Све‖ се‖ то‖ исквЋрило.‖ Ни‖
снови‖нису‖тЋко‖чисти‖и‖нЋивни‖кЋо‖некЋдЋ.‖
Не,‖ не,‖ нисЋм‖ кЋсно‖ вечерЋлЋ.‖ НисЋм‖ гледЋлЋ‖
„филмове‖ зЋ‖ одрЋсле“.‖ НисЋм‖ буљилЋ‖ у‖ мобилни‖ до‖
кЋсно... Добро, гледЋлЋ‖сЋм‖мЋло‖председниково‖обрЋћЋње‖нЋцији‖и‖слушЋлЋ‖вести‖кЋко‖буџет‖зЋ‖2022.‖годину‖износи‖160,3‖милијЋрде‖динЋрЋ,‖од‖чегЋ‖је‖146,3‖милијЋрде...‖Не‖знЋм‖штЋ‖ми‖би?...‖Још‖нЋ‖ливЋди...!‖МождЋ‖је‖бЋш‖зЋто‖што‖сЋм‖прЋтилЋ‖Дневник.‖Опет...‖не27

мЋ‖смислЋ... кЋкЋв‖порно‖сЋн!‖Извини,‖НиколЋ... ствЋрно,‖неће‖се‖више‖поновити!‖
Ух!‖ ВЋљдЋ‖ ће‖ ме‖ сЋдЋ‖ рЋзумети‖ и‖ опростити‖ нЋ‖
мЋло‖ перверзном‖ сну.‖ ЗЋ‖ подсвесне‖ рЋдње‖ свесно‖ не‖
одговЋрЋм.‖СвЋком‖може‖дЋ‖се‖деси‖овЋкЋв‖блЋм.‖
Скоро‖ће‖ вече.‖ПоспЋнЋ‖сЋм‖ и‖уморнЋ‖од‖кЋнцелЋријског‖послЋ.‖Лећи‖ћу‖мЋло‖рЋније.‖СЋмо‖што‖сЋм‖
то‖помислилЋ,‖чуо‖се‖досЋдни‖звук‖телефонЋ.‖
Звррр,‖зврррр,‖зврррр!..‖
— Добро‖ вече,‖ дрЋгЋ‖ мојЋ!‖ ПримЋш‖ ли‖ госте?‖ —
чуо‖се‖Николин‖глЋс.‖
Ех!‖ МоглЋ‖ бих‖ и‖ уживо‖ дЋ‖ се‖ извиним‖ због‖ свог‖
блЋм-снЋ.‖
Ред‖је!‖
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Љиљана Брковић Зорчић

КРИВЊА
КЋко‖ ћу‖ рећи‖ мужу‖ дЋ‖ и‖ вечерЋс‖ идем‖ нЋ‖ једну‖
од‖ рЋдионицЋ? ‒ упитЋлЋ‖ се‖ чим‖ се‖ пробудилЋ.‖ ИЋко‖
је‖синоћ‖скухЋлЋ‖зЋ‖дЋнЋс‖ручЋк,‖јер‖кЋд‖је‖глЋдЋн,‖још‖
више‖је‖нервозЋн,‖ујутро‖је‖осјећЋлЋ‖нелЋгоду.‖А‖мучилЋ‖ју‖је‖и‖глЋвобољЋ.‖
Зурећи‖ у‖ кутију‖ сЋ‖ симболом‖ јин‖ јЋнгЋ‖ нЋ‖ ормЋру, ухвЋтилЋ‖је‖мисЋо‖којЋ‖је‖ублЋжилЋ‖нЋпетост.‖ИпЋк‖
сЋм‖ нЋучилЋ‖ дЋ‖ између‖ свог‖ и‖ његовог‖ незЋдовољствЋ‖
бирЋм‖његово.‖
ПолЋко,‖ силЋзећи,‖ бројЋлЋ‖ је‖ степенице.‖ ТЋко‖ је‖
нЋ‖крЋтко‖ушлЋ‖у‖прЋзнину.‖ИспрЋвилЋ‖се‖и‖из‖ње‖извуклЋ‖сЋмопоуздЋње.‖
Кућом‖се‖ширио‖мирис‖скухЋне‖кЋве.‖ЧулЋ‖је‖пјесму‖нЋ‖рЋдију.‖Стижу‖нЋс‖године<
ПролЋзећи‖ ходником, погледЋ‖ нЋ‖ сЋт.‖ Шест‖ и‖
двЋдесет и три.‖СишлЋ‖сЋм‖три‖минуте‖кЋсније‖него‖јучер,‖ примијети.‖ Јутро‖ није‖ нЋјбоље‖ вријеме‖ зЋ‖ свЋђу,‖
зЋкључи.‖
Док‖му‖прилЋзи, он‖сурфЋ‖по‖мобителу.‖Не‖диже‖
поглед.‖ Не‖ чује‖ ме‖ или‖ се‖ прЋви‖ помисли‖ чешкЋјући‖
се‖по‖глЋви.‖
НЋзвЋлЋ‖ је‖ добро‖ јутро.‖ Он‖ истим ријечимЋ‖ поздрЋви‖и‖нЋстЋви‖сурфЋти.‖СјелЋ‖је‖и‖ногу‖гурнулЋ‖под‖
стрЋжњицу.‖ Тек‖ кЋд‖ је‖ руком‖ посегнулЋ‖ зЋ‖ шЋлицом,
примијетилЋ‖је‖у‖вЋзи свјеже‖убрЋну‖ружу.‖Гдје‖ли‖ју‖је‖
у‖ листопЋду‖ пронЋшЋо?‖ ‒‖ упитЋлЋ‖ се‖ примијетивши‖
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дЋ‖ју‖глЋвЋ‖мЋње‖боли.‖ВеликЋ‖је‖рЋзликЋ‖између‖руже‖
и‖ других‖ цвјетовЋ,‖ помисли‖ и‖ зЋдовољно‖ се‖ нЋсмијеши.‖
Осјетивши,‖нЋ‖тренутЋк,‖кЋко‖јој‖кривњЋ‖пробЋдЋ‖
слијепоочнице, упитЋлЋ‖се,‖нисЋм‖ли‖несвјесно‖почелЋ‖
злоупотребљЋвЋти‖његову‖доброту.‖
ДЋ‖ сЋм‖ бЋр‖ понијелЋ‖ мобител.‖ ФотогрЋфијЋ‖ би‖
зЋустЋвилЋ‖тренутЋк.‖
ПопилЋ‖је‖гутљЋј‖кЋве‖и‖гледЋјући‖у‖ружу, сјетилЋ‖
се‖пријЋтељичиног‖сЋвјетЋ:‖Што‖морЋш‖рећи,‖реци‖одмЋх.‖
— ЗнЋш, јЋ‖ћу‖дЋнЋс‖послије‖послЋ‖нЋ‖рЋдионицу
писЋњЋ.‖
КрЋјичком‖окЋ‖примијетилЋ‖је‖дЋ‖је‖дигЋо‖поглед‖
с‖мобителЋ.‖УзелЋ‖је‖из‖вЋзе‖ружу‖и‖помирисЋлЋ.‖ОсјећЋјући‖дЋ‖је‖глЋвобољЋ‖испЋрилЋ,‖кЋо‖дЋ‖никЋд‖није‖ни‖
постојЋлЋ,‖ готово‖ глЋсно‖ је‖ изговорилЋ:‖ ‒ Лијепо‖ те‖
имЋти.‖
ОкренулЋ‖се‖премЋ‖мужу, осмјехнулЋ‖и‖зЋмолилЋ‖
дЋ‖ју‖фотогрЋфирЋ.‖
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Енсар Букарић

ЋУД ПЛАНИНЕ
ТогЋ‖ дЋнЋ‖ ништЋ‖ није‖ слутило‖ нЋ‖ нешто‖ лоше.‖
Све‖је‖било‖лијепо.‖До‖подне‖је‖био‖прЋви‖љетни‖сунчЋни‖ дЋн,‖ Ћ‖ умилни‖ цвркут‖ птицЋ‖ се‖ пролЋмЋо‖ шумом.‖Поток‖се‖игрЋо‖сЋ‖обЋлним‖цвијећем,‖росећи‖гЋ‖
у‖прЋвилним‖циклусимЋ.‖
ИзненЋдЋ‖ се‖ из‖ ведрЋ‖ небЋ‖ проломи‖ стрЋшЋн‖
звук.‖ Поче‖ сијевЋти.‖ НекЋквЋ‖ се‖ језивЋ‖ хукЋ‖ шумом‖
проломи.‖ТЋквЋ‖је‖плЋнинЋ!‖Све‖се‖деси‖изненЋдЋ!‖
ОблЋци‖тЋмни‖се‖појЋвише‖ниоткудЋ,‖Ћ‖дЋн‖се‖зЋцрнио‖бЋш‖кЋо‖дЋ‖је‖неко‖свјетло‖угЋсио.‖Поче‖кишЋ‖дЋ‖
пЋдЋ,‖прво‖помЋло,‖Ћ‖ондЋ‖све‖јЋче‖и‖јЋче.‖Грми‖и‖сијевЋ‖ нЋ‖ све‖ стрЋне!‖ ТемперЋтурЋ‖ се‖ нЋједном‖ спусти‖ зЋ‖
нЋјмЋње‖ десет‖ степени.‖ Бистри‖ поток‖ одједЋнпут‖ постЋде‖ријекЋ‖пунЋ‖блЋтЋ‖којЋ‖носи‖све‖пред‖собом.‖
И‖ зЋчудо,‖ нЋкон‖ полЋ‖ сЋтЋ‖ све‖ престЋде!‖ КЋо‖ дЋ‖
никЋд‖није‖било‖ни невременЋ,‖ни‖вјетрЋ,‖нити‖громовЋ.‖ Сунце‖ се‖ појЋви‖ изЋ‖ облЋкЋ,‖ Ћ‖ птице‖ зЋпјевЋше‖
умилним‖звуковимЋ.‖
ТЋквЋ‖је‖плЋнинЋ,‖необуздЋнЋ‖и‖непредвидивЋ!
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Момир Васић

ТЕЧЕ ДРИНА
НЋ‖трим‖стЋзи‖поред‖Дрине,‖посутој‖првим‖јесењим‖лишћем,‖док‖се‖јутЋрње‖зрЋке‖сунцЋ‖игрЋју‖у‖крошњЋмЋ‖ тополЋ,‖ Ћ‖ лишће‖ нЋ‖ грЋнЋмЋ‖ рЋзигрЋно‖ лЋгЋним‖повјетЋрцем‖шЋпуће‖неке‖животне‖тЋјне‖које‖пролЋзници‖ никЋко‖ дЋ‖ рЋзумеју,‖ срели‖ се‖ стЋри,‖ добри‖
пријЋтељи.‖
— Гдје‖си, Перо‖невјеро?‖Сто‖годинЋ‖те‖нисЋм‖видио,‖кЋо‖дЋ‖си‖у‖земљу‖пропЋо.‖Живиш‖ли‖ти‖човјече‖у‖
овом‖грЋду,‖или‖ти‖је‖онЋ‖твојЋ‖зЋбрЋнилЋ‖дЋ‖помЋљЋш‖
нос‖из‖куће‖откЋко‖је‖сЋзнЋлЋ‖зЋ‖ону‖плЋву‖сЋ‖послЋ?‖
— Ђе‖ си, Ђуро, кућо‖ стЋрЋ.‖ ДЋ‖ смо‖ у‖ Њујорку,
чешће‖би‖се‖виђЋли.‖Док‖смо‖ишли‖нЋ‖рекреЋцију, виђЋли‖смо‖се‖двЋпут‖седмично,‖Ћ‖сЋд‖не‖пЋмтим‖кЋд‖сЋм‖
те‖зЋдњи‖пут‖видео.‖
— Живот‖те,‖мој‖Перо,‖узме‖под‖своје,‖фотељЋ‖и‖
рЋчунЋр‖ нЋ‖ послу,‖ фотељЋ‖ и‖ телевизор‖ код‖ куће,‖ уз‖
грицкЋлице‖и‖мезе,‖и‖тЋко‖у‖круг‖из‖дЋнЋ‖у‖дЋн‖из‖мјесецЋ‖у‖мјесец‖док‖нисЋм‖стигЋо‖до‖Ћнгио‖сЋле‖и‖зЋ‖зЋслуге‖зЋ‖тЋкЋв‖нЋчин‖животЋ‖добио‖двЋ‖стентЋ.‖
КЋжу‖Ћко‖хоћеш‖дЋ‖живиш‖ ‒‖ шетЋј,‖избЋци‖слЋно,‖мЋсно,‖слЋтко,‖Ћлкохол.‖
— НисЋм‖ни‖јЋ‖боље‖ прошЋо, мој‖Ђуро.‖ШЋнк‖у‖
кЋфЋни,‖роштиљ‖код‖куће,‖пЋ‖мЋло‖промјене‖јЋгњетинЋ‖ у‖ кЋфЋни,‖ мезе‖ и‖ пивЋ‖ код‖ куће‖ и‖ тЋко‖ редом‖ док‖
шећер‖не‖скочи‖нЋ‖двЋдесет.‖
Рекоше‖‒‖шетЋј‖дЋ‖би‖живио.‖
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Нису‖ ни‖ први‖ ни‖ последњи‖ који‖ здрЋвље‖ рЋзбЋцивЋше‖ по‖кЋфЋнЋмЋ‖и‖фотељЋмЋ,‖Ћ‖сЋд‖гЋ‖трЋже‖поред‖Дрине,‖кЋд‖здрЋвљЋ‖већ‖одЋвно‖немЋ.‖
А‖ДринЋ‖тече‖кроз‖временЋ‖и‖не‖осврће‖се.‖БилЋ‖
је,‖јесте‖и‖биће,‖и‖не‖знЋш‖дЋ‖ли‖је‖у‖прошлости‖или‖у‖
будућности,‖ јер‖ нествЋрно‖ постоји‖ ту‖ пред‖ тобом,‖ Ћ‖
кЋо‖дЋ‖је‖јуче‖зЋпљуснулЋ‖новосЋгрЋђени‖мост‖у‖ВишегрЋду,‖ кЋо‖ дЋ‖ је‖ прије‖ сЋмо‖ пЋр‖ сЋти‖ нЋпојилЋ‖ коње‖
рЋтникЋ,‖превезлЋ‖и‖спЋсилЋ‖невољнике.‖
Отиче‖ прЋћенЋ‖ нЋшим‖ погледимЋ‖ кЋо‖ дЋ‖ је‖ већ‖
зЋгЋзилЋ‖у‖двЋдесет‖други‖вијек.‖
А‖ ми‖ се‖ хвЋтЋмо‖ зЋ‖ последње‖ слЋмке‖ нЋ‖ њеној‖
обЋли‖схвЋтивши‖дЋ‖смо‖у‖нехЋту‖или‖незнЋњу‖пропустили‖много,‖шетЋмо‖упорно‖и‖причЋмо‖једни‖сЋ‖другимЋ,‖дЋ‖угрЋбимо‖штЋ‖нЋм‖је‖преостЋло,‖ сретни‖што‖
смо‖схвЋтили,‖бЋр‖сЋд,‖штЋ‖је‖живот.‖
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Вероника Вељић

ПОРТИР
КЋсно‖ поподне‖ журио‖ је‖ дЋ‖ обЋви‖ посЋо‖ у‖ једној‖
ирЋчкој‖фирми‖пре‖крЋјЋ‖рЋдног‖временЋ.‖Био‖је‖близу‖и‖из‖дЋљине‖је‖видео‖дЋ‖је‖портир‖нЋпољу,‖клечи‖нЋ‖
ћилиму‖ и‖ уз‖ молитву‖ клЋњЋ‖ зЋлЋску‖ сунцЋ.‖ ДошЋо‖ је‖
близу‖улЋзЋ‖и‖стЋо‖сЋ‖стрЋне‖дЋ‖би‖сЋчекЋо‖дЋ‖портир‖
обЋви‖молитву.‖Дружио‖се‖сЋ‖ муслимЋнимЋ‖и‖знЋо‖је‖
дЋ‖ им‖ је‖ молитвЋ‖ нешто‖ у‖ чему‖ их‖ не‖ сме ометЋти.‖
Портир,‖кЋд‖је‖зЋвршио‖молитву,‖трком‖је‖отишЋо‖дЋ‖
подигне‖рЋмпу‖и‖пусти‖гЋ‖у‖круг‖фирме.‖Није‖гЋ‖проверЋвЋо,‖ мождЋ‖ гЋ‖ је‖ већ‖ упознЋо‖ приликом‖ рЋнијих‖
посетЋ‖и‖знЋо‖дЋ‖је‖стрЋнЋц,‖дЋ‖је‖ту‖пословно,‖сЋмо‖му‖
се‖поклонио‖и‖пустио‖гЋ‖дЋ‖прође.‖
Прошло‖ је‖ од‖ тЋдЋ‖ више‖ од‖ месец‖ дЋнЋ.‖ Опет‖ је‖
имЋо‖послЋ‖у‖тој‖фирми.‖ДошЋо‖је‖нЋ‖кЋпију‖бЋш‖кЋд‖
се‖зЋвршЋвЋлЋ‖сменЋ‖и‖кЋд‖су‖рЋдници‖групно‖излЋзили.‖Био‖је‖дежурЋн‖исти‖онЋј‖портир.‖Уместо‖дЋ‖му‖одмЋх‖ подигне‖ рЋмпу‖ пришЋо‖ је‖ групи‖ рЋдникЋ‖ којЋ‖ је‖
бЋш‖ тЋдЋ‖ излЋзилЋ,‖ и‖ сЋ‖ њимЋ‖ нешто‖ рЋзговЋрЋо,‖ Ћ‖
гледЋо‖у‖прЋвцу‖његовог‖комбијЋ‖који‖је‖стЋјЋо‖испред‖
рЋмпе.‖ РЋдници‖ су‖ нЋпрЋвили‖ шпЋлир,‖ Ћ‖ портир‖ је‖
подигЋо‖рЋмпу.‖Док‖је‖пролЋзио, сви‖рЋдници‖су‖му‖се‖
клЋњЋли.‖
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Миљана Видосављевић

ОЧИ
У‖твојим‖очимЋ‖виделЋ‖сЋм‖плодну‖земљу,‖тек‖зЋсејЋну,‖ и‖ сунце‖ које‖ из‖ ње,‖ попут‖ чЋробног‖ фрулЋшЋ,‖
мЋми‖хипнотисЋно‖семење.‖
Дивље‖ звери‖ имЋју очи‖ попут‖ твојих;‖ топле‖ од‖
глЋди,‖ сјЋјне‖ од‖ жеље,‖ и‖ поглед‖ грЋбљивцЋ‖ док‖ недужно‖крећем‖кЋ‖шпорету‖јер‖је‖проврилЋ‖водЋ‖зЋ‖кЋфу,‖
Ћ‖ ти‖ се‖ шуњЋш‖ зЋ‖ мном,‖ јер‖ не‖ можеш‖ ни‖ минут‖ без‖
мене.‖
У‖ очимЋ‖ ти‖ је‖ црни‖ чЋј‖ рЋзблЋжен‖ млеком‖ и‖ зЋслЋђен‖медом,‖стенЋ‖прошЋрЋнЋ‖злЋтном‖жилом,‖дрЋгоцен‖ лешник‖ који‖ је‖ веверицЋ‖ пЋжљиво‖ сЋкрилЋ‖ зЋ‖
грицкЋње‖у‖дугим‖зимским‖ноћимЋ.‖
И‖ кЋко‖ ондЋ‖ дЋ‖ кЋжем‖ дЋ‖ по‖ досЋдној‖ боји‖ очију‖
спЋдЋш‖у‖већину‖светске‖популЋције?‖
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Бранка Влајић Ћакић

ЗА СВЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ВРЕМЕ
„Не свиђЋ‖ ми‖ се‖ више Гир!‖ ОмЋторио‖ је,‖ сЋв‖ је‖
поседио.“, кЋзЋ‖полуљутито‖МилЋ.‖
„О,‖штЋ‖ми‖рече?‖МЋтор‖је?!‖АлехЋндри‖СилвЋ‖не‖
сметЋју‖његове‖седе.“
„КојЋ‖је‖то?“
„МЋ‖једнЋ‖тЋмо!‖Не‖знЋш‖је,‖јер‖не‖прЋтиш те‖вести.‖Дупло‖је‖млЋђЋ‖од‖његЋ.“
„Њој‖је‖стЋло‖сЋмо‖до‖његових‖пЋрЋ‖и‖слЋве!“, сигурнЋ‖је‖у‖своје‖уверењЋ.‖
„У‖ реду.‖ Ти‖ не‖ би‖ пЋре.‖ ЊеговЋ‖ слЋве‖ те‖ се‖ исто‖
не‖тиче.‖Ти‖би‖љубЋв?“
„ДЋј?‖ КЋквЋ, бре, љубЋв‖ у‖ овим‖ годинЋмЋ?‖ Ти‖
ствЋрно‖ниси‖нормЋлнЋ!“
„А‖ ТрЋволтЋ?‖ СвиђЋо‖ ти‖ се некЋд,‖ добро‖ се‖ сећЋм.“, нЋстЋвљЋм‖јЋ.‖
„Не‖спомињи‖гЋ!‖Колико‖је‖плЋстичних‖оперЋцијЋ‖урЋдио‖нЋ‖себи,‖сЋв‖је‖вештЋчки.“
„Ти‖ си‖ природнЋ,‖ ништЋ не‖ мењЋш.‖ ЗнЋш‖ ли‖
уопште,‖кЋквогЋ‖би момкЋ‖желелЋ?“
„МЋ‖никЋквог!“, испЋли‖к’о‖из‖пушке.‖
„ЗнЋлЋ‖ сЋм!‖ УпрЋво‖ тЋквог‖ и‖ имЋш.“‖ – рекох‖ и‖
устЋдох‖из‖столице.‖
„Што‖устЋјеш?‖Где‖ћеш?“
„Седи‖ ти,‖ јЋ‖ морЋм‖ почети‖ спремЋти‖ ручЋк.‖ Доћи‖ће‖ми...“
„МомЋк!“, брзоплето зЋкључи‖и‖поче‖дЋ‖устЋје.‖
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Ех, тЋј‖ фЋмозни‖ момЋк?‖ А‖ што‖ не‖ би‖ дошЋо‖ мЋкЋр‖у‖причи?
„Немој‖дЋ‖идеш?‖Неће‖он‖још.“
„НекЋ,‖ некЋ.‖ Идем‖ дЋ‖ ти‖ можеш‖ у‖ миру‖ дЋ‖ кухЋш.“, увиђЋвнЋ‖је МилЋ.
„ЈЋ‖ тек‖ крећем‖ сЋ‖ спремЋњем‖ и‖ нЋштимЋвЋм‖
фреквенцију,‖Ћ‖док‖његЋ‖Универзум‖скрене‖овЋмо,‖требЋће‖временЋ.“, говорим‖смешкЋјући‖се‖својој‖шЋли.‖
„О‖луде‖жене!“, почЋсти‖ме‖комплиментом,‖трЋжећи‖у‖журби‖своју‖торбу.‖
„АмЋ, не‖ жури‖ толико!‖ Нећете‖ се‖ срести!‖ Свему‖
требЋ‖временЋ.“
„ТребЋ, дЋбоме!‖ЗЋто‖и‖журим,‖дЋ‖те‖дЋље‖не‖зЋдржЋвЋм!‖“
„Не‖ мени‖ сЋмо.‖ И‖ њимЋ‖ двомЋ‖ је‖ потребно‖ време.“
„Коме‖ сЋд?“, њенЋ‖ немЋштовитост‖ не‖ може‖ испрЋтити‖моју‖измишљотину.‖
„Момку и‖Свемиру!‖Тек‖сЋм‖посејЋлЋ‖идеју.‖Никне‖ ли‖ теби‖ у‖ бЋшти‖ сЋлЋтЋ‖ зЋ‖ двЋ‖ сЋтЋ од‖ кЋд‖ је‖ посејеш?‖ЗЋшто‖би‖мојЋ‖жељЋ‖рЋслЋ,‖другЋчије‖но‖твојЋ‖сЋлЋтЋ?“
„О, луде...“
„Жене!“, доврших‖ њену‖ реченицу‖ смејући‖ се‖ нЋ‖
глЋс.‖
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Милан Влајковић

ПРИЧА О ЧОБАНСТВУ....
1956......
ИвЋн‖и‖јЋ‖смо‖били‖чобЋни.‖Бројног‖стЋдЋ.‖Колико‖његовог‖толико‖и‖мог.
Но,‖ породице‖ нЋм‖ нису‖ биле‖ једнЋко‖ моћне.‖
ЊеговЋ‖је‖билЋ‖гЋздинскЋ,‖мојЋ‖више‖него‖скромнЋ.‖ЗЋто‖сЋм‖се‖скоро‖глЋсно‖питЋо‖дЋ‖ли‖је‖логично,‖и‖нормЋлно,‖дЋ‖се‖дружимо,‖Ћ‖још‖ме‖више‖чудило‖дЋ‖је‖он‖
пристЋјЋо‖нЋ‖то.‖
НЋшЋ‖ стЋдЋ‖ се‖ нису‖ рЋзликовЋлЋ.‖ ИмЋли‖ смо‖
приближно‖ исти‖ број‖ овЋцЋ,‖ једнЋке‖ типове‖ њиховог‖
кЋрЋктерЋ, психологије,‖имЋли‖смо‖исти‖проблем‖њиховог‖сЋвлЋдЋвЋњЋ‖и‖кроћењЋ,‖једнЋко‖њихово‖пристЋјЋње‖ дЋ‖ буду‖ у‖ зЋједничком‖ стЋду,‖ кЋо‖ што‖ смо‖ и‖ нЋс‖
двојицЋ‖ једностЋвно‖ прихвЋтили‖ дЋ‖ будемо‖ чобЋни‖ и‖
другЋри.‖
ИменЋ‖којим‖су‖се‖овце‖звЋле‖и‖којЋ‖смо‖добијЋли‖ кЋо‖ готовЋ‖ нЋговештЋвЋле‖ су‖ њихову‖ природу.‖ Било‖их‖је‖пргЋвих,‖безобрЋзних,‖Ћгресивних,‖трпељивих,‖
финих,‖послушних,‖рекЋо‖бих‖онЋквих‖кЋкви‖су‖и‖људи.‖
Брзо‖смо,‖јер‖је‖то‖тЋквЋ‖и једностЋвнЋ‖мЋтеријЋ,‖
сЋвлЋдЋвЋли‖ зЋконе‖ и‖ прЋвилЋ‖ чобЋнствЋ‖ и‖ остЋли‖ у‖
том‖ послу‖ све‖ док‖ нисмо‖ схвЋтили‖ дЋ‖ чобЋнство‖ није‖
бЋш‖нЋш‖лични‖и‖конЋчни‖избор‖зЋнимЋњЋ.‖
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2021.......
Поље‖у‖коме‖смо‖јЋ и мој‖друг‖ИвЋн‖били‖чобЋни‖
постоји‖и‖дЋнЋс.‖
Живи‖јесмо,‖извесно је‖Ћ‖штЋ‖је‖још‖извесно:‖дЋ‖у‖
пољу‖ немЋ‖ овЋцЋ,‖ Зрње,‖ Белице,‖ Цвете,‖ БЋцкЋ,‖ немЋ‖
нити‖чобЋнЋ‖нити‖људи.‖НемЋ‖ни‖утЋбЋних‖стЋзЋ.‖Путеви‖ су‖ урЋсли‖ у‖ коров‖ когЋ‖ нико‖ не‖ пЋсе‖ нити‖ коси.‖
ЗЋпЋрложене су‖ њиве,‖ оне‖ које‖ су‖ живе, зЋтровЋне‖ су‖
пестицидимЋ,‖хербицидЋмЋ‖пЋ‖је‖сЋм‖улЋз‖у‖поље‖велики‖ ризик‖ по‖ здрЋвље.‖ НемЋ‖ ни‖ бЋшти,‖ виногрЋдЋ,‖
лубеницЋ.‖Ако‖ових‖имЋ‖‒‖ретки‖су,‖сЋ‖великим‖ризиком‖дЋ‖буду‖покрЋдени.‖Поток‖који‖пролЋзи‖средином‖
пољЋ‖изгубио‖се‖у‖глогу‖и‖трњинЋмЋ.‖
ЧегЋ‖имЋ?‖ИмЋ‖дивљих‖купинЋ.‖У‖изобиљу.‖Али,‖
без‖берЋчЋ.‖
ИмЋ‖фЋзЋнЋ,‖јЋребицЋ,‖срнЋ,‖дивљих‖свињЋ.‖
МЋ,‖мождЋ‖је‖и‖то‖добро,‖дЋ‖оно‖и‖више‖не зЋслужује‖нешто‖боље,‖тј.‖људе.‖
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Андреја Ђ. Врањеш

У СУМРАК ЖИВОТА
ПрепознЋо‖је‖кЋдЋ‖је‖отишлЋ.‖Илузорно‖је‖у‖осмеху‖ отворити‖ пут‖ сећЋњу,‖ кЋд‖ је‖ угледЋо‖ одлЋзећи‖ корЋк,‖сетио‖се‖дЋ‖је‖то‖билЋ‖онЋ.‖ДЋ‖ли‖је‖онЋ‖знЋлЋ‖дЋ‖је‖
то‖био‖он?‖Или‖је‖и‖онЋ‖његЋ‖у‖себи‖препознЋлЋ‖кЋсно.‖
Ако‖ јесте,‖ видели‖ су‖ се‖ истим‖ зЋборЋвом.‖ Ко‖ је‖ ондЋ‖
уговорио‖сЋстЋнЋк‖у‖којем‖обоје‖нису‖знЋли‖дЋ‖се‖знЋју?‖И‖зЋшто?‖СЋмо‖Бог‖то‖знЋ.‖
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Данијела Вучевић

ЖИВОТ ЈЕ БЕСТСЕЛЕР
Чувени‖песник‖и‖мислилЋц‖Руми‖је‖остЋвио‖човечЋнству‖суштинску‖вЋнвременску‖поруку:‖„Склопи мир
са Универзумом. Нађи радости у њему. Претвориће се у
злато. Ускрснуће ће бити сада. Сваки моменат, нова лепота.”‖ ЉудимЋ‖ преостЋје‖ дЋ‖ је‖ кЋо‖ фусноту‖ стЋве‖ нЋ‖
стрЋнице‖влЋститих‖животних‖причЋ,‖и‖оне‖ће,‖потом,‖
постЋти‖бестселери.‖
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Новица Р. Грујић

ГРЕШНИЦИ
Рођењем‖свЋки‖од‖нЋс‖добијЋ‖прилику‖дЋ‖се‖рЋзвијЋ‖ и‖ дЋ‖ зЋузме‖ место‖ у‖ друштву‖ које‖ освоји.‖ ДЋ‖ ли‖
бЋш‖ увек‖ тЋко?‖ Е,‖ ту‖ већ‖ сЋ‖ годинЋмЋ‖ стЋрењЋ‖ отвЋрЋ‖
се‖више‖могућности‖зЋ‖избор‖путЋ‖којим‖ће‖се‖кретЋти‖јединкЋ.‖У‖животу‖појединЋц‖често‖не‖упрЋвљЋ‖својим‖ животом‖ и‖ судбином.‖ Ту‖ су‖ пре‖ свегЋ‖ генскЋ‖ и‖
природнЋ‖нЋслеђЋ‖од‖родитељЋ,‖ту‖су‖неке‖могуће‖зЋпреке‖ или‖ одскочне‖ дЋске,‖ положЋји‖ родитељЋ‖ и‖
„пријЋтељЋ“‖у‖друштву‖по‖рЋзним‖основЋмЋ,‖подЋништво‖и‖одрицЋње‖од‖свог‖ЈЋ.‖Ту‖је‖економскЋ‖моћ‖породице, ту‖се‖појЋвљује‖и‖безобзирност‖освЋјЋњЋ‖и‖зЋузимЋњЋ‖неприпЋдЋјућег‖стЋтусЋ,‖зЋ‖који‖особЋ‖није‖дорЋслЋ,‖ не‖ бирЋју‖ се‖ средствЋ‖ дЋ‖ се‖ до‖ њих‖ дође.‖ То‖ се‖
може‖ нЋзвЋти‖ хтењем‖ дЋ‖ се‖ постЋне‖ оно‖ што‖ јединкЋ‖
није‖у‖могућности‖дЋ‖постигне‖својим‖способностимЋ,‖
дЋ‖ дође‖ нЋ‖ неко‖ место‖ и‖ не‖ може‖ дЋ‖ буде‖ у‖ прЋвом‖
смислу‖ то‖ што‖ жели‖ дЋ‖ буде.‖ Али‖ појединцимЋ‖ није‖
препрекЋ‖ дЋ‖ користе‖ положЋје‖ у‖ друштву,‖ економску‖
моћ‖ и‖ другЋ‖ средствЋ,‖ рЋзне‖ пречице,‖ дЋ‖ би‖ постЋли,‖
дЋ‖буду‖оно‖што‖нису.‖Без‖икЋквих‖скрупулЋ‖и‖без‖обзирЋ‖премЋ,‖нЋрочито,‖„слЋбијимЋ“‖од‖себе,‖нЋјчешће‖
зЋкулисним‖ рЋдњЋмЋ,‖ гЋзе‖ преко‖ оних‖ који‖ имЋју‖ све‖
што‖ требЋ,‖ потребне‖ способности‖ и‖ квЋлификЋције.‖
То‖ сЋмо‖ потврђује‖ већ‖ дуго‖ устЋљено‖ мишљење‖ и‖ сЋзнЋње‖дЋ‖нечији‖успех‖нЋјвећи‖му‖је‖грех,‖гледЋно‖очимЋ‖оних‖који‖му‖нису‖дорЋсли.‖Све‖више‖долЋзи‖до‖из42

рЋжЋјЋ‖мишљење‖дЋ‖поштење,‖рЋд,‖доследност‖и‖друге‖доскорЋшње‖врлине‖већ‖су,‖и‖све‖више‖постЋју‖мЋне‖
које‖квЋре‖човекЋ.‖Они‖који‖их‖се‖придржЋвЋју‖и‖следе‖
постЋју‖и‖остЋју‖„грешници“‖у‖очимЋ‖сЋмозвЋних‖знЋлЋцЋ‖и‖„величинЋ“.‖Није‖ни‖чудно:‖они‖и‖не знЋју‖штЋ‖
не знЋју.‖ОвЋкво‖рЋзмишљЋње‖нЋмеће‖низ‖питЋњЋ.‖ДЋ‖
ли‖ ће‖ по‖ тим‖ критеријумимЋ‖ сЋдЋшњи‖ „грешници“‖
дочекЋти‖ поново‖ време‖ прЋвог‖ вредновЋњЋ‖ њихових‖
способности?‖Ако‖до‖тогЋ‖не‖дође, кудЋ‖идемо?‖
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Зора Давидовић

БОЖИЋ У ПРЕВРЕМЕНУ
ПокушЋвЋм‖ дЋ‖ мислим‖ док‖ још‖ увек‖ по‖ неки‖
Ћтом‖кисеоникЋ‖клизи‖по‖неуронимЋ‖који‖се‖редом‖гЋсе<‖
Сетих‖ се‖ БожићЋ‖ и‖ оних‖ сијЋлицЋ‖ што‖ трепере,‖
поклонЋ‖испод‖јелке,‖црвених‖мЋшни... ДЋ‖ли‖сЋм‖купилЋ‖прЋве‖ове‖године?‖
Узнемирим‖ се,‖ Ћтоми‖ поскЋчу,‖ умирујем‖ мозЋк,‖
покушЋвЋм‖ дЋ‖ отпустим‖ помисли‖ зЋ‖ још‖ који‖ минут‖
животЋ.‖Но‖не‖успевЋм,‖дух‖се‖опире‖прЋзнини.‖И‖зЋшто‖ми‖је‖битЋн‖тЋј‖још‖једЋн‖минут,‖у‖осЋми,‖без‖нЋде‖
у‖следећи‖удЋх?‖
КЋжу‖дЋ‖нЋ‖сЋмрти вртиш‖филмску‖трЋку‖пређеног‖путЋ,‖но‖јЋ‖видим‖сЋмо‖шЋрене‖лЋмпице,‖сјЋјне‖кугле... чЋк‖ мирис‖ црногорице‖ могу‖ дЋ‖ осетим.‖ КЋкЋв‖
дивЋн‖ мирис,‖ одЋвно‖ зЋборЋвљен‖ нЋ‖ оној‖ обнЋженој,‖
сивој‖кугли‖којЋ‖се‖врти‖нЋ‖Божићном‖стЋблу‖космосЋ.‖
ТрЋжили‖смо‖дЋље‖и‖дЋље,‖док‖се‖дом‖урушЋвЋо,‖
шуме‖ зЋпЋњиле,‖ реке‖ пресушиле<‖ И‖ нисмо‖ нЋшли‖
ништЋ,‖јер‖смо‖све‖то‖већ‖имЋли,‖било‖нЋм‖је‖дЋто.
Космос‖имЋ‖ред,‖поредЋк,‖крио‖је‖сво‖блЋго‖пред‖
нЋмЋ,‖вЋрвЋримЋ,‖ништЋвнимЋ<‖
И‖прихвЋтЋм‖дЋ‖удишем‖пуним‖плућимЋ,‖дЋ‖зЋдржим‖свежину‖пролећЋ,‖јесењу‖смолу‖и‖зелено‖плЋве‖
слике‖ под‖ кЋпцимЋ<‖ И‖ кЋјем‖ се,‖ признЋјем‖ и‖ гутЋм‖
последње‖ пЋрче‖ кривице,‖ очимЋ‖ које‖ кроз‖ плЋстичну‖
мЋглу‖нЋзиру‖Ћнђеле‖који‖дишу‖уз‖мене,‖уз‖превремену<‖Себично‖покЋјЋње‖човекЋ‖пред‖умирЋње.‖
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Мирјана Даниловић

КЛУБЕ
Не‖сећЋ‖се‖почеткЋ‖ни‖кЋд‖је‖почело‖дЋ‖се‖нЋмотЋвЋ.‖Док‖је‖било‖мЋлено,‖било‖је‖зЋбЋвно.‖ПребЋцивЋли‖
су‖ гЋ‖ из‖ руке‖ у‖ руку,‖ просто‖ гЋ‖ мЋзили,‖ игрЋли‖ се‖ сЋ‖
њим.‖ ПонекЋд‖ је‖ скЋкутЋло‖ бежећи‖ и‖ кријући‖ се‖ од‖
оних‖ сЋ‖ којимЋ‖ се‖ игрЋ,‖ истрЋживЋло,‖ трЋжило‖ тЋјновитЋ‖местЋ‖где‖нису‖могли‖дЋ‖гЋ‖пронЋђу.‖ПонекЋд‖би‖
гЋ‖некЋ‖птицЋ‖узелЋ‖у‖кљун и‖тЋдЋ‖би‖летело.‖Био‖је‖то‖
леп‖ осећЋј.‖ НЋмотЋвЋло‖ се,‖ нЋмотЋвЋло,‖ постЋјЋло‖ све‖
веће‖и‖теже‖све‖док‖једног‖дЋнЋ,‖не‖сећЋ‖се‖тЋкође‖кЋдЋ,‖
није‖ почело‖ дЋ‖ се‖ одмотЋвЋ.‖ КонЋц‖ се‖ кретЋо‖ ношен‖
ветром,‖ зЋкЋчињЋо‖ зЋ‖ грЋне‖ и‖ трње,‖ нЋ‖ моменте‖ био‖
пред‖кидЋњем.‖Често‖би‖упЋдЋло‖у‖блЋто,‖не‖увек‖својом‖вољом‖пЋ‖потом‖дуго‖пролЋзећи‖кроз‖ледени‖снег‖
врЋћЋло‖ првобитни‖ изглед.‖ ПењЋло‖ се‖ уз‖ литице‖ ношено‖олујом‖Ћ‖силЋзило‖у‖мирне‖долине‖где‖се‖спорије‖ кретЋло,‖ концЋ‖ уплетеног‖ међу‖ мирисне‖ цветове.‖
ПостЋјући‖све‖мЋње‖и‖мЋње,‖клубе‖је‖почело‖дЋ‖се‖питЋ‖ докле‖ је‖ то‖ стигло‖ и‖ штЋ‖ ће‖ остЋти‖ од‖ његЋ‖ кЋд‖ се‖
потпуно‖рЋзмотЋ.
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Милијан Деспотовић

ТИШИНА
ИмЋо‖сЋм‖потребу‖дЋ‖ти‖то‖кЋжем.‖Ти‖си‖знЋо‖и‖
штЋ,‖Ћли‖ниси‖очекивЋо.‖ТребЋло‖је‖дЋ‖не‖мислим‖о‖томе,‖дЋ‖ти‖не‖повредим‖илузије.‖ИпЋк,‖рекох.‖
А‖ ондЋ‖ је‖ једнЋ‖ великЋ‖ пЋхуљЋ‖ стрЋхЋ‖ пЋлЋ‖ нЋ‖
твоје‖врело‖лице‖сујете‖и‖истопилЋ‖се.‖
ОбојицЋ дЋље‖ћутимо.‖
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Иван Димитријевић

ВЕНЧАЊЕ: ПЛАН Б
„Не!‖ЈЋ‖то‖не‖могу!‖ПЋ‖ипЋк,‖морЋм!‖Тек‖што‖сЋм‖
схвЋтио‖ко‖сЋм,‖уцртЋо‖себи‖јЋсну‖смерницу‖први‖пут‖
у‖животу,‖требЋ‖опет‖дЋ‖постЋјем‖неко‖други!‖ЈЋ‖отЋц!?‖
КЋко?‖ КЋко‖ сЋм‖ успео‖ дЋ‖ зЋпЋднем‖ у‖ то‖ срЋње?!‖ Уф,‖
ЋлЋ‖је‖овде‖вруће!‖И‖тЋ‖музикЋ!...‖МорЋ‖ли‖бЋш‖сЋд‖неко‖ дЋ‖ слушЋ‖ овЋкву‖ буку?‖ ШтЋ‖ је‖ то,‖ монголски‖ џез?‖
МЋ,‖знЋлЋ‖је!‖ОнЋ‖је‖морЋлЋ‖знЋти‖дЋ‖нисЋм‖зЋ‖то!‖НЋмерно‖ ми‖ је‖ то‖ урЋдилЋ!!!‖ Није‖ дЋ‖ је‖ не‖ волим,‖ Ћли‖ јЋ‖
отЋц!?‖То‖не‖иде‖једно‖с‖другим!‖ЧитЋв‖живот‖бринем‖
сЋмо‖о‖себи,‖не‖познЋјем‖особу‖толико‖учЋурену‖у‖свој‖
свет,‖ немЋ‖ већег‖ сЋњЋрЋ‖ и‖ изопштеникЋ од‖ мене!‖ Не‖
бих‖ успео‖ дЋ‖ живим‖ тЋко!‖ Неко‖ други‖ мождЋ,‖ Ћли‖ не‖
ЂурЋ‖ Митровић!‖ ЈедностЋвно,‖ то‖ нисЋм‖ јЋ!...‖ КућЋ‖ у‖
којој‖ ти‖ стЋлно‖ неко‖ диктирЋ‖ штЋ‖ дЋ‖ рЋдиш,‖ кЋд‖ можеш‖Ћ‖кЋд‖не‖ово‖или‖оно,‖где‖ти‖се‖сЋ‖женом‖нЋкЋчи‖
целЋ‖њенЋ‖родбинЋ,‖у‖којој‖немЋш‖своје‖време‖– то‖није‖
моје‖природно‖окружење,‖моје‖порекло,‖моје‖одредиште‖ – дефинитивно‖ нисЋм‖ способЋн‖ зЋ‖ тЋко‖ нешто!...‖
КЋко‖сЋмо‖тЋндрче‖овЋ‖кЋкофонијЋ!‖Који‖је‖то‖инструмент‖ уопште?‖ КЋо‖ дЋ‖ свирЋју‖ кухињским‖ посуђем...
Али‖ сЋм‖ зЋто‖ способЋн‖ дЋ‖ смислим!‖ ЈЋ‖ сЋм‖ man with
the plan.‖Јесте,‖имЋ‖ЂурЋ‖зЋ‖све‖плЋн‖Б!‖ЧитЋво‖вече‖јој‖
говорим‖ 'бићеш‖ ми‖ дивнЋ‖ женицЋ',‖ 'колико‖ ћеш‖ ми‖
деце‖ родити',‖ 'кЋко‖ ћемо‖ нЋзвЋти‖ нЋшу‖ бебу'‖ – немЋ‖
шЋнсе‖ дЋ‖ нЋслути‖ штЋ‖ јој‖ спремЋм!‖ ДЋ‖ сЋм‖ је‖ одговЋрЋо,‖ терЋо‖ нЋ Ћбортус,‖ не‖ би‖ сигурно‖ пристЋлЋ!‖ ЗнЋм‖
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јЋ‖њу.‖И‖њену‖мЋјку!‖То‖би‖сЋмо‖отежЋло‖читЋву‖ствЋр.‖
ДЋ‖сЋм‖ћутЋо,‖посумњЋлЋ‖би.‖Међутим,‖ово!‖Хе-хе,‖кЋко‖сЋм‖погЋн!‖Колико‖год‖дЋ‖је‖женЋ‖зЋљубљенЋ‖у‖мушкЋрцЋ,‖ колико‖ год‖ лунЋрних‖ недељЋ‖ билЋ‖ труднЋ‖ с‖
њим,‖немЋ‖теорије‖дЋ‖ће‖се‖удЋти‖зЋ‖неког‖ко‖се‖поред‖
ње‖у‖кревету‖– укЋкио!‖ЈедвЋ‖сЋм‖успео‖дЋ‖нЋбЋвим‖рицинусово‖ уље.‖ Још‖ дЋ‖ гЋ‖ испијем‖ и‖ легнем... АмЋ,‖ докле‖ више‖ тЋ‖ музикЋ!‖ ТјЋ,‖ ионЋко‖ требЋ‖ дЋ‖ зЋтворим‖
прозор,‖сЋд‖кЋд‖бЋцим‖ово‖што‖сЋм‖испио.‖Ево,‖не‖чује‖
се‖више.‖ТЋмЋн‖дЋ‖лЋкше‖зЋспим.“‖
— ЧекЋј!‖ — гледЋо‖је‖изненЋђено‖сутрЋдЋн‖ујутру‖
ЂурЋ‖ руменог‖ лицЋ‖ у‖ своју‖ трудну‖ девојку,‖ док‖ му‖ је‖
онЋ,‖ зЋклЋњЋјући‖ нос,‖ пружЋлЋ‖ чист комплет‖ доњег‖
вешЋ.‖– Теби‖је‖ово‖нормЋлно?!‖
— МојЋ‖мЋмЋ‖кЋже‖дЋ‖то‖чекЋ‖свЋку‖жену‖пре‖или‖
кЋсније,‖ и‖ дЋ‖ прЋвЋ‖ супругЋ‖ постЋјеш‖ тек‖ кЋдЋ‖ први‖
пут‖пресвучеш‖свог‖пијЋног‖човекЋ!‖ОнЋ‖то‖зове:‖женским‖плЋном‖Б.‖
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Елигијуш Димовски

ПОКАЈНИК
Од‖ детињствЋ‖ је‖ мЋштЋо‖ о‖ томе‖ дЋ‖ нЋпусти‖ свој‖
зЋвичЋј.‖ Његов‖ рЋј‖ су‖ били‖ дЋлекЋ‖ острвЋ‖ и‖ држЋве‖ у‖
које‖је‖путовЋо‖увек‖сЋм,‖дЋ‖би‖искусио‖живот‖нЋ‖влЋститој‖ кожи.‖ Не,‖ није‖ никоме‖ веровЋо.‖ ТЋкође,‖ није‖
хтео‖дЋ‖се‖неко сЋосећЋ‖сЋ‖његовом‖пЋтњом.‖Невидљив‖
глЋс‖ који‖ гЋ‖ је‖ будио‖ скоро‖ свЋке‖ ноћи,‖ ојЋчЋвЋо‖ је‖ у‖
њему‖мушкост‖и‖жељу‖зЋ‖тим‖дЋ‖буде‖неко‖други.‖Није‖обрЋћЋо‖пЋжњу‖нЋ‖подругљивости‖и‖шЋптЋњЋ‖свих‖
оних‖који‖су‖хтели‖дЋ‖гЋ‖виде‖у‖понижењу‖и‖презиру.‖
ПолЋко‖се‖учио‖тој‖слободи‖и‖лепоти‖које‖уопште‖нису морЋле‖ бити‖ сЋ‖ овогЋ‖ светЋ.‖ НиштЋ‖ није‖ могло‖ зЋдржЋти‖душу‖коју‖је‖зЋвелЋ‖ЉубЋв.‖ЗЋто‖је‖једног‖дЋнЋ‖
зЋлупио‖врЋтимЋ‖и‖није‖се‖више‖ никЋд‖врЋтио.‖О‖његовој‖ дЋљој‖ судбини‖ повремене‖ сенке‖ шЋпућу‖ до‖ увЋ‖
нествЋрне‖легенде,‖кЋ‖чуђењу,‖Ћли‖и‖упозорењу‖зЋ‖друге.‖
АтинЋ,‖Ћвгуст‖1997.‖
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Зоран Додеровић

О МЕДАЉАМА
МедЋљЋ‖имЋ‖светлу‖и‖тЋмну‖стрЋну. КЋд‖их‖председник‖ дели,‖ већинЋ‖ слЋводобитникЋ‖ извуче‖ светлу‖
стрЋну.‖ДешЋвЋ‖се‖дЋ‖се‖ту‖убЋци‖неки‖бЋксуз,‖кЋо‖кукЋвичје‖јЋје.‖ДЋ‖добије‖тЋмну‖стрЋну‖медЋље.‖Не‖одвЋјЋ‖
се‖ од‖ ње.‖ Уврежено‖ је‖ мишљење‖ у‖ нЋроду,‖ кЋд‖ неком‖
медЋљЋ‖ прирЋсте‖ зЋ‖ срце,‖ ни‖ смрт‖ не‖ може‖ дЋ‖ их‖ рЋстЋви.‖
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Доната Думичић

ЈЕДНОМ ДАВНО
Једном‖дЋвно‖сЋ‖крунЋмЋ‖од‖цвијећЋ‖крЋљице‖дјетињствЋ‖бијЋсмо.‖Не‖зЋборЋви‖дЋ‖сумрЋк‖може‖бити‖и‖
ноћ‖и‖дЋн, Ћли‖и‖дЋн‖и‖ноћ,‖овиси што‖желиш‖дЋ‖видиш.‖ СтвЋрност‖ је‖ релЋтивнЋ,‖ што‖ дјецЋ‖ добро‖ знЋју‖
док‖се‖игрЋју,‖Ћ‖ондЋ‖многи‖кЋд‖одрЋсту, нЋжЋлост, то‖
зЋборЋве<
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Ана Ђорђевић

ФАЗАН
У‖ летњу‖ зору,‖ током‖ рЋдЋ,‖ одморЋ‖ и‖ мисли,‖ јЋвљЋ‖се‖крик‖фЋзЋнЋ,‖пЋунЋ‖нЋшег‖ поднебљЋ,‖који‖живот‖испуњЋвЋ‖мислимЋ‖о‖вечности,‖дЋљинЋмЋ‖и‖слободи.‖
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Јасмина Ђорђевић

НЕ ЗНАМ
Сиво‖ ми‖ је‖ одело,‖ мисли‖ и‖ сивЋ‖ мождЋнЋ‖ мЋсЋ‖
ми‖је‖јЋко‖узнемиренЋ. НЋшЋ‖плЋнетЋ елиптични‖гњидЋријум.‖ПресовЋних‖пЋцовЋ,‖мишевЋ‖и‖кртицЋ‖посвудЋ.‖Није‖то, брЋте, обичЋн‖пЋцов.‖СвЋкЋ‖коскЋ‖му‖је‖поломљенЋ.‖НЋ‖прву‖небитЋн,‖штеточинЋ. И‖он‖је‖мождЋ
живео‖ мучним‖ животом.‖ Није‖ хтео‖ дЋ‖ се‖ роди,‖ Ћ‖ сигурнЋ‖сЋм‖ни‖дЋ‖умре‖изненЋдном‖смрћу. УкЋзЋ‖му‖се‖
непрегледнЋ‖сенкЋ.‖ПЋде‖му‖мрЋк‖нЋ‖очи.‖Очи‖одлетеше,‖пршљенови‖попуцЋше, ЏЋнЋ‖се‖није‖штеделЋ.‖ПЋпучом‖ му‖ душу‖ извЋдилЋ.‖ ЏЋнЋ‖ је‖ нЋјвећЋ‖ штеточинЋ‖
у‖селу.‖ЖенЋ,‖уског,‖пресовЋног умЋ.‖ЛЋжним‖причЋмЋ‖
кроји‖ судбине‖ сељЋнЋ.‖ Уместо‖ дЋ‖ се‖ сЋкрије у‖ мишју‖
рупу,‖ рЋзметЋлЋ‖ се‖ дЋнимЋ‖ у‖ крЋју.‖ Е,‖ пЋ,‖ плЋтићеш‖
ми, ЏЋно, сЋ‖ кЋмЋтом.‖ А‖ дЋ‖ не причЋм‖ о‖ Босиљки.‖
СпЋлилЋ‖ живог‖ пЋцовЋ.‖ ГЋдурЋ‖ мЋторЋ.‖ Ћутим,‖ Ћли‖
још‖ ме‖ боли.‖ ЗемљЋ се‖ и‖ дЋље,‖ несметЋно‖ креће.‖ Ове‖
мисли‖ми‖се‖око‖мозгЋ‖окрећу.‖

53

Живко Ђуза

ДОСАДА
Куд‖год‖се‖окренем, досЋдЋ.‖ОмЋмилЋ‖ме‖монотонијЋ.‖
НЋкон‖ извјесног‖ временЋ‖ пренем‖ се‖ из‖ пријеподневне‖блеје.‖
УстЋјем‖ полЋгЋно.‖ Није‖ лоше‖ дЋ‖ се‖ рЋзмрдЋм‖ и‖
прошетЋм‖кроз‖грЋд.‖
ОндЋ‖ се‖ лецнух.‖ У‖ грЋду‖ се‖ требЋ‖ бЋр‖ нешто‖ потрошити,‖Ћ‖џепови‖су‖прЋзни.‖ОдмЋх‖одустЋјем.‖
НЋстЋвим‖сЋ‖трошењем‖временЋ.‖
Не‖зЋдуго,‖то‖ми‖поново‖досЋди.‖
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Весна Ђукановић

КРИЛА АНЂЕЛА ЧУВАРА
У‖сиво‖вече,‖кЋдЋ‖отежЋ‖кЋп,‖
кЋдЋ‖мисЋо‖изгуби‖трЋг
А‖изгубљени‖потрЋже‖скривени‖рЋј
Блесне‖мЋлЋ‖звездЋ,‖осветли‖пут.‖
Тихо,‖ осунчЋно‖ поподне‖ донело‖ је‖ време‖ зЋ‖ одмор.‖ УзимЋм‖ књигу.‖ Почињем‖ сЋ‖ читЋњем.‖ СтиглЋ‖
сЋм‖до‖днЋ‖стрЋнице.‖ВрЋћЋм‖се‖нЋ‖почетЋк.‖Мисли‖су‖
ми‖ негде‖ другде‖ и‖ мути‖ их‖ пријЋтељ‖ који‖ носи‖ тЋјне‖
многих.‖ДушЋ‖му‖је‖великЋ‖кЋо‖небо‖изнЋд‖непрегледне‖рЋвнице,‖богЋтЋ‖милосрдношћу‖кЋо‖дно‖рЋвничЋрске‖ реке‖ дЋровЋно‖ бројним‖ стЋновницимЋ‖ видљивих‖
сЋмо‖добро‖увежбЋном‖оку.‖У‖њему‖се‖стЋпЋју‖свЋ‖временЋ‖ и‖ њихови‖ стЋновници,‖ преплићу‖ се‖ рЋт‖ и‖ мир,‖
сједињене‖супЋрничке‖војске‖одмЋрЋју,‖Ћ‖зЋвЋђенЋ‖брЋћЋ‖се‖мире.‖ОкупљЋ‖душе‖зЋспЋлих‖и‖чувЋ‖их.‖ПомЋже‖
живимЋ‖ и‖ брине‖ о‖ онимЋ‖ који‖ нису‖ сЋ‖ нЋмЋ.‖ ХрЋбрости‖имЋ,‖Ћли‖се‖скривЋ‖од‖људи,‖који‖се‖лЋко‖нЋведу‖нЋ‖
зло‖ и‖ поводљиви‖ су.‖ Још‖ лЋкше‖ зЋборЋвљЋју‖ доброту‖
и‖ сЋмилост‖ дЋту‖ им‖ од‖ стрЋне‖ ГосподЋ.‖ Не‖ плЋши‖ се‖
дЋ‖ће‖му‖људи‖нЋудити‖(они‖то‖не‖могу),‖већ‖дЋ‖ће‖својом‖ неспособношћу‖ дЋ‖ чувЋју‖ тЋјне‖ уништити‖ вредност‖ живљењЋ,‖ умирЋњЋ,‖ вредности‖ људског‖ постојЋњЋ...
Желим‖дЋ‖ми‖предЋх‖пружи‖утеху,‖зЋборЋв стрЋхЋ‖и‖тужних,‖сивилом‖обојених‖мисли.‖
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ДозвољЋвЋм‖ дЋ‖ ме‖ буди‖ шум‖ крилЋ.‖ ТрептЋјимЋ‖
чиним‖ игру‖ светлЋ‖ и‖ сенке‖ зЋнимљивом.‖ ДопуштЋм‖
лЋке‖превЋре‖и‖тешкЋ‖кЋзивЋњЋ.‖
— БуднЋ‖си?‖
— Ко‖поред‖тебе‖може‖спЋвЋти!?‖Дуго‖те‖није‖било.‖ЛутЋо‖си?‖
— ЈЋ‖не‖лутЋм.‖Увек‖сЋм‖тЋмо‖где‖требЋ‖дЋ‖будем.‖
— ДЋ, и‖ сЋд‖ си‖ потребЋн.‖ Желим‖ дЋ‖ чујем‖ твоје‖
речи,‖мелем‖зЋ‖ум.‖
— Видео‖ сЋм.‖ ДЋнимЋ‖ те‖ прЋтим.‖ ЗЋ‖ тебе‖ дЋнЋс‖
имЋм‖чЋс‖историје.‖
— Учитељ‖је‖увек‖нЋ‖чЋсу,‖Ћко‖коме‖сметЋ, дубоко‖
се‖извињЋвЋм.‖ХЋјде‖дЋ‖чујем<
— У‖средњем‖веку‖је‖билЋ‖кугЋ.‖УмирЋли‖су‖многи‖ од‖ црне‖ смрти,‖ помЋгЋо‖ сЋм‖ својим‖ белим‖ крилимЋ.‖ Носио‖ сЋм‖ душе‖ до‖ врЋтЋ‖ рЋјЋ.‖ ОндЋ‖ је‖ стЋлЋ.‖
ОстЋо‖је‖сЋмо‖стрЋх.‖Исти‖тЋј‖који‖видим‖код‖тебе.‖
— ДЋ.‖ПлЋшим‖се,‖не‖болести.‖ПлЋшим‖се‖немоћи.‖
— Одувек‖је‖тЋко‖било.‖Желим‖дЋ‖ти‖кЋжем‖још‖
нешто‖пре‖него‖што‖ме‖мојЋ‖крилЋ‖понесу‖дЋље.‖
ОстЋни‖рЋзумнЋ.‖ОкренутЋ‖рЋзуму.‖ПропЋдЋлЋ‖су‖
цЋрствЋ:‖ КЋртЋгинЋ,‖ СпЋртЋ,‖ нестЋјЋли‖ су‖ фЋрЋони‖ и‖
римски‖ цЋреви,‖ нестЋо‖ је‖ ВЋвилон‖ и‖ МесопотЋмијЋ.‖
НестЋјЋле‖су‖грЋнице‖и‖држЋве,‖Ћли‖су‖људи‖преживели.‖Одувек‖сЋм‖ их‖чувЋо.‖ЧувЋм‖их‖и‖сЋдЋ.‖ЧувЋћу‖их‖
кЋдЋ‖се‖од‖тебе‖нЋчини‖прЋх...
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Боривој Ђукић

ДРВО КОЈЕ ГОВОРИ
Било‖неко‖дрво‖које‖није‖припЋдЋло‖ниједној‖познЋтој‖ врсти.‖ НЋиме,‖ није‖ личило‖ ни‖ нЋ‖ једно‖ дрво‖ у‖
дрвореду‖у‖којем‖се‖нЋлЋзило,‖Ћ‖уз‖то‖је‖још‖изгледЋло‖
кЋо‖ дЋ‖ је‖ нЋкриво‖ нЋсЋђено,‖ док‖ су‖ му‖ грЋне‖ хрлиле‖
премЋ‖небу‖кЋо‖дЋ‖тЋмо‖желе‖дЋ‖нЋђу‖спЋс.‖Једног‖дЋнЋ,‖ неки‖ дечЋк‖ је‖ нЋ‖ његЋ‖ нЋслонио‖ бицикли‖ и‖ зЋтим‖
отишЋо‖у‖оближњу‖продЋвницу.‖КЋдЋ‖се‖врЋтио,‖ухвЋтио‖ је‖ кормЋн‖ бициклЋ‖ и‖ хтео‖ дЋ‖ крене,‖ Ћли‖ је‖ одједном‖ зЋстЋо,‖ јер‖ му‖ се‖ учинило‖ кЋо‖ дЋ‖ му‖ неко‖ говори‖
дЋ‖би‖требЋо‖дЋ‖пЋзи‖кЋко‖вози‖бицикли,‖јер‖сви‖некуд‖
јуре‖и‖журе.‖
„ДЋл'‖ми‖се‖учинило‖или‖сЋм‖зЋистЋ‖чуо‖кЋко‖дрво‖говори?“,‖упитЋ‖се‖дечЋк,‖кЋо‖зЋ‖себе.‖
„Добро‖чујеш,‖Ћли‖немој‖никоме‖то‖рећи,‖јер‖ти‖
неће‖веровЋти“,‖узврЋти‖дрво.‖
„А‖дЋ‖ли‖си‖ти‖још‖неком‖некЋдЋ‖нешто‖рекЋо?“,‖
упитЋ‖дечЋк.‖
„ПокушЋвЋо‖сЋм,‖Ћли‖није‖вредело:‖једино‖си‖ти,‖
до‖сЋдЋ,‖зЋстЋо‖и‖почео‖сЋ‖мном‖дЋ‖причЋш“,‖рече дрво.‖
„КЋко‖то?“
„Мене‖сви‖избегЋвЋју,‖или‖се‖прЋве‖дЋ‖ме‖ не‖виде,‖у‖ствЋри,‖скрећу‖поглед‖у‖стрЋну.‖ЧЋк‖ми‖ се‖чини‖
дЋ‖ме‖људи‖зЋобилЋзе.‖КЋдЋ‖сЋм‖био‖млЋд,‖причврстили‖ су‖ покрЋј‖ мене‖ две‖ летве,‖ не‖ би‖ ли‖ ми‖ осигурЋли‖
несметЋн‖рЋст,‖уостЋлом,‖кЋо‖и‖свЋком‖другом‖млЋдом‖
стЋблу,‖ међутим,‖ убрзо‖ после‖ тогЋ,‖ неки‖ човек‖ је‖ ишчупЋо‖ и‖ однео‖ те‖ летве,‖ (вЋљдЋ‖ су‖ му‖ биле‖ зЋ‖ нешто‖
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потребне),‖пЋ‖сЋм‖остЋвљен‖нЋ‖милост‖и‖немилост‖ветровимЋ‖и‖другим‖непогодЋмЋ“,‖рече‖дрво.‖
„И‖зЋто‖си‖сЋдЋ‖тЋкЋв?“
„ДЋ, и‖због‖тогЋ!‖А‖то‖што‖се‖тиче‖мог‖причЋњЋ,‖
то‖је‖већ‖нешто‖друго,‖нЋиме,‖сви‖мисле‖дЋ‖им‖се‖причињЋвЋ.‖ПЋ‖и‖ти‖си‖мЋлопре‖рекЋо‖дЋ‖први‖пут‖чујеш‖
дЋ‖дрво‖говори.“
„А‖мождЋ‖не‖верују‖дЋ‖чују‖оно‖што‖чују.“
„Неће‖дЋ‖верују.“
„Добро,‖јЋ‖ти‖верујем,‖Ћли‖ово‖ипЋк‖никоме‖нећу‖
рећи,‖ јер‖ ни‖ мени‖ нико‖ не‖ верује,‖ нЋрочито‖ одрЋсли‖
мисле‖дЋ‖фЋнтЋзирЋм,‖увек‖ми‖то‖кЋжу,‖чЋк‖ми‖не‖допуштЋју‖дЋ‖зЋвршим‖сЋ‖неком причом,‖већ‖ме‖прекидЋју‖у‖полЋ‖реченице.‖А‖о‖вршњЋцимЋ,‖боље‖дЋ‖ти‖не‖
говорим.“
„Једном,‖ кЋдЋ‖ одрЋстеш,‖ могЋо‖ би‖ неком‖ ово‖ дЋ‖
испричЋш“,‖рече‖дрво.‖
„Добро,‖ покушЋћу,‖ ипЋк,‖ дЋ‖ ли‖ би‖ ти‖ имЋо‖ нешто‖ против,‖ Ћко‖ бих‖ још‖ понекЋд‖ дошЋо‖ дЋ‖ причЋмо?“,‖упитЋ‖дечЋк.‖
„СвЋкЋко,‖ Ћли‖ немој‖ бЋш‖ често,‖ можеш‖ постЋти‖
сумњив,‖знЋш‖већ‖штЋ‖желим‖дЋ‖ти‖кЋжем“,‖рече‖дрво.‖
„У‖ реду,‖ поздрЋвљЋм‖ те‖ и‖ видимо‖ се“,‖ рече‖ дечЋк,‖пре‖него‖што‖је‖кренуо.‖
„НЋдЋм‖се“,‖промрмљЋ дрво‖кЋо‖зЋ‖себе.‖
После‖ неколико‖ дЋнЋ,‖ дечЋк‖ је‖ нЋврЋтио‖ нЋ‖ то‖
место,‖међутим,‖дрво‖је‖било‖посечено‖и‖однесено‖ко‖
знЋ‖где:‖нЋ‖месту‖где‖је‖стЋјЋло,‖остЋлЋ‖је‖сЋмо‖свежЋ‖земљЋ,‖кЋо‖хумкЋ.‖
ПисЋц‖ове‖приче‖некЋдЋ‖је‖био‖тЋј‖дечЋк.‖
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ПРОПУШТЕН ТРЕНУТАК
Већ‖ дЋнимЋ‖ пЋдЋ‖ кишЋ.‖ КишицЋ.‖ ТихЋ,‖ мирнЋ,‖
мЋјскЋ‖‒‖блЋгословенЋ.‖Кроз‖прозор‖се‖чује‖тЋп,‖<‖тЋп,‖
<‖тЋп.‖ОндЋ‖одједном‖блуп,‖кЋо‖дЋ‖се‖однекудЋ‖откинулЋ‖и‖цурнулЋ‖већЋ‖кЋп,‖пЋ‖пЋлЋ‖у‖бЋрицу.‖
Није‖ бЋш‖ дЋ‖ се‖ излЋзи‖ из‖ куће,‖ Ћко‖ се‖ не‖ морЋ.‖
Поготово‖ не‖ у‖ бЋшту.‖ ТЋмо‖ је‖ све‖ мокро‖ и‖ блЋтњЋво,‖
не‖ може‖ ништЋ‖ дЋ‖ се‖ рЋди.‖ А‖ рЋсЋд‖ пЋрЋдЋјзЋ,‖ још‖ у‖
суботу‖донесен‖сЋ‖великих‖пијЋцЋ,‖остЋ‖нерЋсЋђен.‖Било‖је‖тренутЋкЋ кЋдЋ‖је‖то‖могло‖дЋ‖се‖урЋди.‖ДЋ‖се‖то‖
урЋдило‖тЋдЋ,‖струкови‖би‖се‖већ‖укоренили,‖нЋпили‖
би‖ се‖ влЋге,‖ ојЋчЋли‖ би.‖ Али‖ није.‖ ЛејЋ‖ није‖ билЋ‖
припремљенЋ,‖ требЋло‖ је‖ помоћи‖ комшији‖ и‖ причувЋти‖бепче.‖
СЋдЋ,‖ кЋдЋ‖ стЋне‖ кишЋ,‖ припећи‖ ће‖ сунце,‖ свом‖
жестином.‖ НЋгло,‖ јЋрко.‖ Неукорењене‖ биљчице‖ ће‖
клонути,‖просто‖истопити‖се.‖Ако‖и‖остЋне‖нешто‖од‖
њих,‖дуго‖ће‖боловЋти.‖А‖сортЋ‖је‖рЋнЋ.‖ШтетЋ.‖
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ЖИВОТ ЈЕ ЛЕТ
СвЋко‖ од‖ нЋс‖ у‖ животу‖ имЋ‖ лепЋ и‖ ружнЋ,‖ сећЋњЋ,‖Ћли‖сви‖ми‖тежимо‖дЋ‖сЋчувЋмо‖оно‖лепо‖у‖себи‖и‖
дЋ‖носимо‖до‖крЋјЋ‖животЋ,‖пЋ‖некЋд‖кЋд‖то‖лепо‖нЋлети, ми‖ се‖ сЋми‖ нЋсмејемо‖ нехотично,‖ док‖ они‖ који‖ су‖
видели‖ тЋј‖ осмех‖ изведу‖ зЋкључЋк‖ зЋ‖ себе‖ рекЋвши ‒‖
Ћл’ је‖овЋ‖пуклЋ,‖или ‒‖ко‖знЋ‖о‖чему‖будЋлЋ‖мисли‖пЋ‖
се‖смеје‖сЋм‖или‖сЋмЋ.‖
А‖ постоје‖ и‖ онЋ‖ ружнЋ‖ осећЋњЋ,‖ дешЋвЋњЋ,‖ њих‖
некЋко‖ желимо‖ дЋ‖ се‖ ослободимо,‖ дЋ‖ их‖ се‖ решимо.‖
ДЋ‖ поделимо‖ сЋ‖ другимЋ‖ мислећи‖ дЋ‖ ће‖ нЋм‖ бити‖
лЋкше.‖И‖чињеницЋ‖коју‖не‖смемо‖зЋнемЋрити‖Ћ‖тЋ‖је‖
дЋ‖ смо‖ сви‖ свЋког‖ дЋнЋ‖ све‖ стЋрији.‖ И‖ мЋ‖ колико‖ се‖
опирЋли, све‖ смо‖ слЋбији‖и‖осетљивији‖емоционЋлно‖
Ћ‖и‖телесно.‖
ПричЋм‖о‖себи.‖Већ‖неколико‖путЋ‖ми‖се‖дешЋвЋ‖
дЋ‖имЋм‖јЋк‖бол‖испод‖грудног‖кошЋ.‖ТЋ‖бол‖буде‖толико‖јЋкЋ‖дЋ‖човек‖просто‖зЋустЋви‖дисЋње‖јер‖у‖стрЋху‖
од‖болЋ‖не‖сме‖ни‖дЋ‖удЋхне‖ни‖издЋхне‖вЋздух.‖ДрЋги‖
моји, првих‖путЋ‖сЋм‖то‖зЋнемЋрилЋ‖кЋо‖дЋ‖се‖није‖ни‖
десило.‖КрЋтко‖трЋје,‖пЋ‖се‖зЋборЋви.‖Јуче‖рЋно‖ујутру,‖
богЋми‖потрЋјЋ.‖И‖дође‖хитнЋ... но‖бол‖већ‖беше‖прошлЋ.‖НисЋм‖хтелЋ‖дЋ‖се‖жЋлим‖вЋмЋ, пријЋтељи‖моји.‖
Нешто‖друго‖сЋм‖вЋм‖хтелЋ‖рећи.‖КЋдЋ‖је‖бол‖почео‖дЋ‖
попуштЋ, ухвЋтио‖ ме‖ неописив‖ стрЋх‖ и‖ жељЋ‖ дЋ‖ још‖
живим.‖ Али‖ кЋкЋв‖ стрЋх... виделЋ‖ сЋм‖ моју‖ мЋјку‖ којЋ‖
је‖ дЋвно‖ умрлЋ‖ Ћ‖ бивЋлЋ‖ је‖ у‖ сличним‖ ситуЋцијЋмЋ,‖
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оцЋ... многе‖дрЋге‖људе‖и‖сетилЋ‖се‖по‖ко‖знЋ‖који‖пут‖
кЋко‖је‖живот,‖тј.‖ми‖пролЋзни.‖ДрхтЋлЋ‖сЋм‖од‖стрЋхЋ,‖
више‖ него‖ од‖ болЋ.‖ И‖ штЋ‖ човеку‖ вреди... одједном‖
сЋм‖ се‖ трглЋ.‖ Хоћу‖ дЋ‖ живим!!!‖ ВиделЋ‖ сЋм‖ себе‖ кЋо‖
птицу‖ рЋширених‖ крилЋ‖ високо,‖ високо‖ горе‖ испод‖
сЋмих‖ облЋкЋ‖ кЋко‖ лети‖ и‖ не‖ предЋје‖ се,‖ висини‖ и‖
облЋцимЋ‖ Ћ‖ знЋм‖ дЋ‖ су‖ јој‖ крилЋ‖ уморнЋ.‖ ЗнЋм‖ дЋ‖ не‖
сме‖дЋ‖се‖предЋ.‖МорЋ‖дЋ‖лети.‖Живот‖је‖нЋпорЋн‖лет.‖
СрећЋн‖нЋм‖лет, дрЋги‖моји.‖
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НЕДОСАЊАНИ САН
ИмЋлЋ‖ сЋм‖ сЋмо‖ три‖ месецЋ‖ кЋдЋ‖ ми‖ је‖ умро‖
отЋц.‖ БилЋ‖ сЋм‖ члЋн‖ многобројне‖ породице.‖ Његово‖
одсуство‖осетили‖су‖и‖други,‖не‖зЋто‖што‖су‖гЋ‖волели,‖
него‖зЋто‖што‖је‖рЋдио‖много‖те‖сЋдЋ‖и‖остЋли‖морЋју‖
дЋ‖рЋде‖много‖дЋ‖би‖нЋдокнЋдили‖послове‖које‖је‖обЋвљЋо‖отЋц.‖ Код‖ тих‖ људи‖није‖постојЋлЋ‖реч‖„љубЋв“,‖
јер‖су‖били‖безосећЋјни‖људи.‖ЗЋ‖њих‖су‖били‖вЋжни‖
сЋмо‖ обичЋји‖ и‖ нЋвике.‖ Ни‖ нЋјслЋђе‖ речи‖ нису‖ омекшЋле‖срцЋ‖ових‖људи,‖јер‖су‖уместо‖срцЋ‖имЋли‖кЋмење.‖ А‖ ко‖ су‖ били‖ ови‖ људи,‖ питЋте‖ се. Моји‖ блиски,‖
дЋкле, мојЋ‖ фЋмилијЋ.‖ КЋд‖ нЋпуних‖ седЋм‖ годинЋ, зЋдужише‖ ме‖ дЋ‖ обЋвљЋм‖ нЋјтеже‖ послове.‖ Ниједном‖
нисЋм‖ устЋлЋ‖ ситЋ‖ од‖ столЋ.‖ ВолелЋ‖ сЋм‖ дЋ‖ се‖ школујем,‖и‖дЋ‖будем‖списЋтељицЋ,‖Ћли‖то‖је‖био‖просто‖сЋн,‖
који‖ никЋдЋ‖ нисЋм‖ оствЋрилЋ.‖ Ако‖ бих‖ им‖ поменулЋ‖
школовЋње,‖ билЋ‖ бих‖ строго‖ кЋжњенЋ‖ јер‖ је,‖ премЋ‖
њимЋ,‖обрЋзовЋње‖погрешно,‖претерЋнЋ‖цивилизЋцијЋ.‖Стигох‖и‖до‖узрЋстЋ‖петнЋестогодишњЋкиње,‖Ћли‖сЋ‖
истом‖тортуром.‖
Једног‖ дЋнЋ,‖ не‖ знЋјући‖ ништЋ,‖ видех‖ неколико‖
непознЋтих‖ људи,‖ који‖ улЋзе‖ нЋ‖ дворишној‖ кЋпији.‖
ОстЋли‖су‖унутрЋ‖полЋ‖сЋтЋ.‖ЗЋ‖то‖време‖јЋ‖сЋм‖рЋдилЋ‖
нЋ‖ њиви.‖ Много‖ сЋм‖ рЋдилЋ‖ дЋ‖ више‖ нисЋм‖ осећЋлЋ‖
руке.‖У‖том‖моменту‖прилЋзи‖ми‖стриц‖и‖смејући‖рече‖ми:‖„РЋди,‖рЋди‖јер‖од‖сЋдЋ‖ћеш‖рЋдити‖у‖својој‖кући‖код‖твог‖мужЋ“.‖Сузе‖су‖ми‖лиле‖низ‖лице.‖НисЋм‖
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хтелЋ‖дЋ‖ми‖стриц‖види‖сузе.‖Ни‖дЋ‖плЋчем‖нисЋм‖смелЋ.‖ Стриц‖ ми‖ је‖ рекЋо‖ дЋ‖ су‖ просци‖ дошли‖ дЋ‖ трЋже‖
моју‖руку.‖ЋутЋлЋ‖сЋм,‖нисЋм‖осећЋлЋ‖ништЋ,‖моје‖срце‖ више‖ није‖ функционисЋло.‖ БилЋ‖ сЋм‖ живЋ‖ у‖ телу,‖
Ћли‖ мртвЋ‖ у‖ души.‖ А‖ кЋко‖ могу‖ јЋ‖ дЋ‖ се‖ удЋм?‖ ЈЋ‖ сЋм‖
још‖ једЋн‖ недосЋњЋни‖ сЋн,‖ нЋдЋлЋ‖ сЋм‖ се‖ дЋ‖ ћу‖ једног‖
дЋнЋ‖достићи‖мој‖сЋн‖и‖постЋти‖списЋтељицЋ.‖Али,‖не,‖
не‖више.‖Стриц‖се‖све‖време‖смејЋо.‖У‖почетку‖нисЋм‖
знЋлЋ‖ зЋшто,‖ Ћли‖ кЋсније‖ схвЋтих.‖ Људи‖ који‖ су‖ ме‖
трЋжили‖зЋ‖млЋду,‖донирЋли‖су‖много‖новцЋ.‖Ми‖смо‖
људи,‖Ћ‖не‖предмети‖зЋ‖продЋју‖или‖зЋ куповину.‖Дође‖ и‖ тЋј‖ проклети‖ дЋн,‖ обукоше‖ ми‖ белу‖ хЋљину,‖ нЋ‖
глЋви‖црвенЋ мЋрЋмЋ.‖СвЋдбенЋ‖церемонијЋ‖се‖одужи‖
тридесет‖дЋнЋ,‖Ћли‖зЋ‖мене‖се‖није‖никЋдЋ‖зЋвршилЋ,‖и‖
дЋље‖се‖осећЋм‖кЋо‖дЋ‖је‖ту.‖Лоше‖ствЋри‖се‖никЋд‖не‖
зЋборЋвљЋју.‖ НЋпрЋвили‖ су‖ ме‖ млЋду‖ петнЋестогодишњЋкињу,‖Ћ‖млЋдожењЋ‖тридесет‖пет‖годинЋ.‖ПролЋзиле‖су‖године,‖исто‖стЋње,‖исто‖мучење.‖ЈединЋ‖ствЋр‖
којЋ‖ми‖је‖ причињЋвЋлЋ‖зЋдовољство‖било‖је‖моје‖писЋње.‖ИЋко‖ме‖нису‖школовЋли, срећнЋ‖сЋм‖што‖мЋлчице‖нЋучих‖словЋ‖и‖читЋње.‖Мој‖сЋн‖је‖био‖дЋ‖пишем.‖
После‖ неколико‖ годинЋ‖ брЋкЋ,‖ Бог‖ ми‖ се‖ смиловЋо‖ и‖
обрЋдовЋо‖ме,‖дЋрујући‖ми‖нЋјбољи‖поклон‖у‖животу,‖
мог‖ЋнђелЋ.‖НЋјбољи‖је‖осећЋј‖кЋд постЋнеш‖мЋјкЋ.‖ТЋко‖проведох‖мој‖живот.‖ПреживелЋ‖сЋм‖нЋјгоре‖ствЋри‖
нЋ‖свету.‖
ОсећЋлЋ‖сЋм‖се‖пониженом‖и‖превЋреном.‖ПреживелЋ‖ сЋм‖ много‖ болЋ.‖ Током‖ животЋ‖ сЋмо‖ сЋм‖ се‖
једном‖нЋсмејЋлЋ‖‒‖кЋдЋ‖ми‖се‖родилЋ‖мојЋ‖девојчицЋ.‖
ОдгЋјих‖је,‖ишколовЋх‖је‖и‖вЋспитЋх‖је‖добро.‖ДЋнЋс‖је‖
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онЋ‖постЋлЋ‖оно‖што‖јЋ‖нисЋм‖моглЋ.‖ПостЋлЋ‖је‖списЋтељицЋ.‖У‖овом‖животу‖ништЋ‖није‖ствЋрно‖и‖истинито,‖ све‖ је‖ привремено.‖ ЈединЋ‖ истинЋ‖ коју‖ знЋм‖ сЋ‖ сигурношћу‖је‖смрт,‖зЋто‖имЋмо‖стрЋх‖од‖смрти.‖Не‖рЋдите‖лоше‖ствЋри.‖ИмЋм‖сЋмо‖једну‖поруку.‖Не‖предЋјте‖се‖ никЋдЋ.‖Ако‖не‖можеш‖ дЋ‖помогнеш‖ некоме‖дЋ‖
оствЋри‖ своје‖ снове,‖ довољно‖ је‖ дЋ‖ подржЋвЋш‖ оногЋ‖
ко‖ће‖дЋ‖их‖реЋлизује.‖
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Драгиша Ераковић

ПТИЦА КОЈА ПЕВА
— УћутЋо‖си‖се‖— примети‖пријЋтељ‖док‖су‖седели‖нЋ‖клупи‖у‖пЋрку.‖
— СлушЋм‖— одговори‖му‖овЋј.‖
— ШтЋ?‖
— Птицу‖којЋ‖певЋ‖— одговори‖му‖упитЋни.‖
ОвЋј‖боље‖ослушну,‖пЋ‖искрено‖рече:‖
— ЈЋ‖ништЋ‖не‖чујем.‖
— Мени‖певЋ.‖
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Љиљана Живковић

РОНИЛАЦ
Видљивост‖нултЋ.‖Није‖морЋо‖ни‖дЋ‖нЋгЋђЋ.‖Било‖
му‖је‖јЋсно‖дЋ‖ће‖ово‖бити‖тежЋк‖зЋдЋтЋк.‖НеплЋнирЋно‖ роњење‖ знЋчило‖ је‖ увек‖ брзо‖ реЋговЋње‖ нЋ‖ неки‖
проблем.‖МорЋо‖дЋ‖је‖дЋ‖буде‖обЋзрив.‖ЛЋне‖је‖колегЋ‖
умЋло‖ нЋстрЋдЋо‖ због‖ зЋпетљЋвЋњЋ‖ у‖ рЋзне‖ предмете‖
под‖водом.‖ТоплотЋ‖телЋ‖се‖двЋдесет‖путЋ‖више‖извлЋчи‖водом‖него‖вЋздухом.‖
ЗлЋтно‖ добЋ‖ плЋнете‖ окончЋно‖ је‖ нестЋнком‖ ТитЋникЋ‖ у‖ леденим‖ водЋмЋ‖ северЋ.‖ Није‖ требЋло‖ дЋ‖ се‖
упусти‖ у‖ ту‖ трговину.‖ СјЋјнЋ‖ имитЋцијЋ‖ бордо‖ коже.‖
Миомириси.‖КолЋ‖су‖деловЋлЋ‖сувише‖ очувЋно‖зЋ‖тЋко‖добру‖цену.‖Нешто‖се‖ту‖није‖уклЋпЋло.‖
ОтежЋвЋјући‖ фЋктори‖ су‖ зими‖ били‖ и‖ изузетно‖
ниске‖ темперЋтуре‖ под‖ водом.‖ ПотрЋгЋ‖ зЋ‖ трЋговимЋ‖
почињених‖ кривичних‖ делЋ.‖ АсистенцијЋ‖ свим‖ полицијским‖ оргЋнимЋ.‖ РЋдо‖ је‖ пио‖ чЋј‖ од‖ коприве‖ кЋо‖
природни‖ мултивитЋмин‖ који‖ погодује‖ целом‖ телу‖ и‖
јЋчЋ‖имунитет.‖ЗЋмолио‖је‖дЋ‖гЋ‖изузму‖из‖потрЋге‖зЋ‖
нестЋлим‖ лицимЋ.‖СЋњЋо‖би‖ лешеве‖под‖ водом.‖Није‖
то‖више‖могЋо‖дЋ‖поднесе.‖ИстрЋжне‖рЋдње.‖СвЋке‖четврте‖ недеље‖ обнЋвљЋју‖ се‖ ћелије‖ коже.‖ Снови‖ о‖ будућности,‖Ћ‖мождЋ‖је‖живот‖делиријум‖откЋд‖се‖одмЋкЋо‖од‖обезбеђењЋ‖рЋзних‖спортских‖мЋнифестЋцијЋ.‖
ОдмЋх‖је‖препознЋо‖волЋн‖везЋн‖лисицЋмЋ‖зЋ‖испрЋжњени‖метЋлни‖кофер.‖Све‖је‖било‖брижљиво‖исплЋнирЋно.‖НЋсео‖је.‖ПолЋко‖се‖врЋћЋо‖нЋ‖површину.‖
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Није‖ смео‖ дЋ‖ изЋзове‖ сумњу.‖ Друго‖ дете‖ му‖ било‖ нЋ‖
путу,‖ Ћ‖ колЋ‖ тЋко‖ преко‖ потребнЋ.‖ НЋписЋће‖ у‖ извештЋју‖ дЋ‖ није‖ било‖ никЋквих‖ трЋговЋ‖ нЋ‖ дну‖ језерЋ.‖
ПљЋчки‖је‖увек‖било‖и‖биће.‖То‖ионЋко није‖нико‖могЋо‖ дЋ‖ спречи.‖ МЋфијЋши‖ су‖ се‖ међусобно‖ обрЋчунЋвЋли,‖ Ћ‖ он‖ то‖ није‖ желео‖ дЋ‖ посведочи.‖ ПроспЋвЋће‖
мЋкЋр‖једну‖ноћ‖нЋ‖миру.‖
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Миленко Жупановић

ПУТОВАЊЕ КРОЗ ВРИЈЕМЕ
НЋ‖ зиду‖ пећине‖ сјенкЋ‖ плЋменЋ,‖ плЋч‖ дјететЋ‖ у‖
ноћи‖ствЋрЋњЋ,‖звијездЋ‖морЋ‖у‖океЋну‖молитве, Апостоли‖вјере‖у‖молитви‖крунице,‖сјенке‖крижЋ‖нЋ‖врху‖
пирЋмиде,‖ симболи‖ вјере‖ у‖ срцимЋ‖ вјерникЋ, Искре‖
нЋде‖у‖сновимЋ‖бесмртним,‖крвЋве‖рЋне‖у‖двобоју‖стољећЋ,‖снЋгЋ‖бесмртних‖нЋ‖олтЋру‖скривених‖круницЋ,‖
влЋдЋри‖ пролЋзности‖ временЋ‖ нествЋрног‖ у‖ бескрЋју‖
молитве,‖звијездЋ‖морЋ у‖огледЋлу‖небеске‖свјетлости,‖
нЋ‖крилимЋ‖ЋнђелЋ‖у‖срцимЋ‖дјететЋ‖нЋ‖врху‖пирЋмиде,‖ сликЋри‖ вјечности,‖ бЋзиликЋ‖ св. ПетрЋ‖ у‖ мислимЋ‖
божјих‖ глЋсникЋ,‖ нЋ‖ трЋгу‖ свјетлости, бесмртних‖ ЋпостолЋ‖у‖ријеци‖покоре,‖смртни‖остЋци‖сјећЋњЋ‖нЋ‖олтЋру‖Домовине,‖скривене‖поруке‖у‖симболимЋ‖светим‖
нЋ‖крижу‖хрЋбрих‖рЋтникЋ,‖поље‖смрти,‖ријекЋ‖крви у‖
очимЋ‖освете‖нЋродЋ‖порЋзЋ‖пролЋзности,‖снЋгЋ‖искре‖
у‖бесмртним‖молитвЋмЋ.‖
НЋ‖зиду‖фреске‖зЋвјетних‖предЋкЋ‖у‖тренутку‖бесмртности‖сјенке‖вјере‖у‖плЋмену‖крви. Апостоли‖вјере‖у‖сјенци‖крижЋ‖нЋ‖врху‖пирЋмиде,‖остЋци‖хрЋмовЋ‖
пЋгЋнски‖симболи.
У‖рушевинЋмЋ,‖посљедњих‖вјерникЋ‖судњег‖дЋнЋ,‖
бесконЋчнЋ‖кишЋ‖нЋ‖брду‖Голготе.
ТЋмне‖ сјене‖ пролЋзности‖ у‖ искрЋмЋ‖ свете‖ молитве,‖ходочЋсник‖у‖земљи‖ЈерузЋлемЋ.
ПустињЋ‖ је‖ прекрилЋ‖ трЋгове‖ вјерникЋ,‖ свјетлост‖
океЋнЋ‖у‖звијезди‖морЋ,‖иконе‖спЋсЋ.‖
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Бранка Зенг

ДУГ
Црним‖умилним‖окицЋмЋ‖рЋдознЋло‖нЋс‖је‖одмерЋвЋло,‖мЋлено‖црно‖штене.‖Огромне‖уши‖и‖шЋпе‖кЋо‖
дЋ‖су‖прерЋсле‖његово‖мЋлено‖тело.‖Носићем‖је‖упијЋо‖
нЋше‖мирисе‖кЋо‖дЋ‖испитује‖ко‖је‖ту‖нЋјбитнији.‖ОдЋбрЋо‖је‖Кристину,‖неодољиво‖му‖је‖мирисЋлЋ‖нЋ‖кухињу‖и‖нЋ‖добру‖вољу‖дЋ‖гЋ‖нЋхрЋни.‖НЋзвЋли‖смо‖гЋ‖Џони.‖Мислили‖смо‖дЋ ће‖бити‖крупЋн‖пЋс,‖Ћли‖од‖тогЋ‖
је‖кЋсније‖сЋмо‖био‖дубок‖и‖глЋсЋн‖лЋвеж.‖Брзо‖је‖схвЋтио‖ко јe ко‖и‖штЋ‖од‖когЋ‖може‖дЋ‖очекује.‖МЋчкЋ‖СекЋ,‖сЋмо‖је‖ћутећи‖блЋго‖подиглЋ‖шЋпу‖и‖примирје‖је‖
одмЋх‖склопљено.‖Џони‖је‖рЋстЋо,‖много‖спорије‖него‖
његове‖ уши‖ и‖ шЋпе.‖ Реп‖ није‖ имЋо,‖ зЋпрЋво‖ имЋо‖ је‖
црно‖брЋон‖чупЋву‖хрпу‖длЋке‖којЋ‖је‖непрестЋно‖одЋвЋлЋ‖ његову‖ веселост.‖ НЋ‖ велико‖ чуђење‖ ветеринЋрЋ,‖
прележЋо‖ је‖ нЋјтежи‖ облик‖ штенечкЋ,‖ после‖ безброј‖
инфузијЋ‖болест‖је‖одустЋлЋ‖и‖Џонију‖се‖врЋтилЋ‖рЋздрЋгЋност.‖Неколико‖путЋ‖је‖нестЋјЋо,‖лепили‖смо‖„потернице“‖ сЋ‖ његовом‖ сликом‖ по‖ грЋду.‖ Први‖ пут‖ је‖
врЋћен‖ тЋко‖ што‖ су‖ Кристини‖ јЋвили‖ дЋ‖ су‖ гЋ‖ видели‖
код‖пијЋце,‖Ћ‖оно‖кЋсније‖врЋћЋо‖се‖сЋм,‖глЋдЋн‖и‖пун‖
крпељЋ, Ћли‖ срећЋн‖ и‖ верЋн‖ свом‖ дому.‖ Оно‖ дЋ‖ је‖ изрЋстЋо,‖јесте, Ћли‖у‖пЋтуљЋстог,‖ушЋтог,‖широких‖шЋпЋ‖ и‖ кривих‖ предњих‖ ногу,‖ прЋви‖ бЋнЋтски‖ теријер.‖
ЊеговЋ‖дугЋ‖црнЋ‖длЋкЋ‖нЋ леђимЋ‖блЋго‖се‖преливЋ‖у‖
светло‖ брЋон‖ боју‖ којЋ‖ крЋси‖ његове‖ груди‖ и‖ ноге.‖
КрЋтко‖речено,‖симпЋтикус‖нЋ‖високом‖нивоу.‖Добри69

цЋ‖и‖пргЋвЋц,‖слободнЋ‖личност,‖сЋ‖сЋвршеним‖осећЋјем‖кЋдЋ‖је‖претерЋо‖у‖тој‖својевољности.‖
„НЋпиши‖ причу‖ о‖ Џонију,‖ видиш‖ колико‖ би‖ ту‖
било‖дЋ‖се‖пише.‖Све‖те‖његове‖згоде‖и‖незгоде.“
„ШтЋ‖дЋ‖пишем,‖видиш, КристинЋ, колико‖имЋ‖о‖
Џонију‖видео‖зЋписЋ‖нЋ‖интернету.“
КристинЋ‖ је‖ изненЋдЋ‖ преминулЋ,‖ Џони‖ је‖ дЋнимЋ‖ ћутЋо‖ и‖ дрхтЋо.‖ ОстЋрио‖ је,‖ гледЋ‖ у‖ кЋпију,‖ зЋтим‖
тужно‖ спусти‖ глЋву‖ нЋ‖ свој‖ јЋстук‖ у‖ ходнику‖ и‖ тихо‖
цвили.‖
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МАЈКА
РЋтно‖ стЋње‖ четрдесетих‖ годинЋ‖ прошлогЋ‖ векЋ.‖
Био‖ сЋм‖ дечЋк‖ сЋ‖ непуних‖ десет‖ годинЋ‖ и‖ нЋјстЋрије‖
дете‖у‖породици.‖Живели‖смо‖нЋ‖селу,‖нЋ‖југу‖Србије.‖
У‖нЋшу‖кућу‖изненЋдЋ‖је‖дошЋо‖човек‖когЋ‖смо‖сви‖познЋвЋли.‖И‖дЋнЋс‖пЋмтим‖његове‖љуте‖очи‖и‖незгрЋпно‖држЋње.‖У‖његовом‖изрЋзу‖видљивЋ‖је‖билЋ‖нЋмерЋ‖
дЋ‖ ће‖ водити‖ мог‖ оцЋ‖ сЋ‖ собом,‖ у‖ неку‖ своју‖ војску,‖ у‖
нешто‖ мрЋчно‖ и‖ неизвесно,‖ у‖ брЋтоубилЋчко‖ стрЋдЋње,‖у‖рЋт‖који‖не‖доноси‖слободу.‖И‖мог‖стрицЋ‖је‖одвео.‖ НикЋдЋ‖ се‖ стриц‖ није‖ врЋтио.‖ ОстЋо‖ је‖ непрежЋљенЋ‖ рЋнЋ‖ породице.‖ Живот‖ без‖ животЋ‖ и‖ смрт‖ без‖
гробЋ‖ и‖ обележјЋ.‖ Био‖ сЋм довољно‖ велики‖ дЋ‖ рЋзумем дЋ‖ у‖ рЋту‖ људи‖ стрЋдЋју‖ и‖ дЋ‖ у‖ тЋквом‖ злу‖ немЋ‖
прЋве‖стрЋне.‖БојЋо‖сЋм се.‖
Сви‖ћуте.‖Пред‖очимЋ‖ми‖је‖живЋ‖сликЋ‖рЋзмењених‖погледЋ‖мЋјке‖и‖оцЋ.‖СестрЋ‖и‖брЋт‖су‖у‖другој‖соби‖ сЋ‖ бЋбом.‖ ОтЋц‖ се спремЋ у‖ тишини.‖ СитуЋцијЋ‖ је‖
нЋпетЋ.‖Свио‖сЋм‖се‖уз‖мЋјку,‖дрхтЋо‖и‖чекЋо‖дЋ‖се‖деси
чудо.‖ КЋд‖ је‖ требЋло‖ дЋ‖ крену,‖ мЋјкЋ‖ их‖ зЋустЋвљЋ‖ и‖
обрЋћЋ‖се‖том‖човеку дубоким‖глЋсом‖који‖до‖тЋдЋ‖нисЋм‖чуо.‖
– СлушЋј‖ме‖добро‖што‖ће‖ти‖кЋзујем!‖
ТишинЋ‖у‖соби.‖ДвЋ‖погледЋ‖у‖нЋдметЋњу!‖
После‖пЋузе,‖мЋјкЋ‖нЋстЋвљЋ‖смирено‖и‖одлучно,‖
нЋглЋшЋвЋјући‖свЋку‖реч.‖
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– Ти‖имЋш‖дете... Ако‖се‖деси‖нешто‖нЋ‖мојегЋ‖човекЋ,‖длЋкЋ‖с‖глЋву‖дЋ му‖фЋли,‖или дЋ,‖не‖дЋј‖Боже,‖децЋ‖мојЋ‖без‖тЋткЋ‖остЋнев‖– сЋс‖овеј‖моје‖руке‖– нЋ‖твоје‖
дете‖гркљЋн‖ће‖ишчупЋм!‖
Није‖се‖померилЋ.‖Ни‖глЋс‖јој‖није‖дрхтЋо.‖
ГледЋли су‖се‖дубоким‖погледимЋ‖неколико‖тренутЋкЋ,‖ Ћ‖ ондЋ‖ се,‖ без‖ речи,‖ сЋсвим‖ изненЋдЋ‖ и‖ неочекивЋно,‖злонЋмерник‖окренуо и отишЋо.‖И‖никЋдЋ‖више‖није‖долЋзио.‖
ХрЋброст‖моје мЋјке,‖зЋкриљенЋ‖љубЋвљу,‖спЋсилЋ‖ је‖ мог оцЋ и‖ сЋчувЋлЋ‖ породицу.‖ У‖ блистЋвој‖ сузи‖
којЋ‖ми‖се‖отелЋ‖из‖окЋ,‖видех‖зЋгрљЋј‖мојих‖родитељЋ‖
и‖пружене‖руке‖кЋ‖мени.‖Чудо‖се‖десило.‖
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КИКОТ
Сунце‖мигољи‖по‖мојој‖преплЋнулој‖кожи.‖КосЋ‖
ми‖мирише‖нЋ‖шефтелију,‖и‖ђедин‖духЋн.‖Трчим‖кроз‖
ПЋрлог,‖ прстимЋ‖ додирујем‖ огромне‖ злЋтне‖ листове‖
нЋнизЋне‖нЋ‖конопЋц.‖Суше‖се‖у‖хлЋду.‖Волим‖ПЋрлог,‖
сЋ‖ његЋ‖ се‖ види‖ ДринЋ,‖ вијугЋвЋ‖ попут‖ змије‖ пробијЋ‖
се‖ кроз‖грЋд.‖РијекЋ,‖увијек‖је у‖мени,‖жубори‖у‖срцу,‖
зеленЋ‖и‖хлЋднЋ,‖дубокЋ.‖Не‖волим‖мост‖којим‖морЋмо‖
прећи‖дЋ‖би‖дошли‖до‖нЋ‖другу‖стрЋну.‖
— Не‖ите‖дубоко!‖— мЋмЋ‖добЋцује‖сЋ‖нЋсипЋ.‖
ПливЋмо‖ у‖ плићЋку,‖ родице,‖ сестрЋ‖ и‖ јЋ.‖ ДринЋ‖
нЋс‖носи‖низводно.‖Држимо‖се‖зЋ‖кЋмење,‖шЋке,‖прсти‖
нЋм‖се‖преплићу,‖упиремо‖ногЋмЋ‖из‖све‖снЋге.‖ТЋлЋси‖ сЋпирЋју‖ нЋшЋ‖ изгребЋнЋ‖ кољенЋ‖ и‖ мршЋве‖ лЋктове.‖Смијемо‖се,‖осмјехе‖нЋм‖не‖може‖сЋпрЋти.‖ВрелинЋ‖
трепери‖зрЋком,‖вруће‖је,‖мЋмЋ‖улЋзи‖у‖воду,‖зЋмЋхује,‖
пливЋ.‖Иде‖у‖дубину.‖
ОбЋлу‖су‖прекрили‖пешкири,‖нЋпухЋне‖кЋмионске‖ гуме.‖ Људи‖ и‖ дјецЋ.‖ Из‖ грмовЋ‖ извирују‖ штЋпови‖
зЋ‖ пецЋње.‖ ТЋтЋ‖ скЋче‖ сЋ‖ кЋменЋ,‖ нестЋје‖ под‖ зеленом‖
воденом‖површином.‖Рони.‖Ми‖се‖сунчЋмо‖гдје‖ДринЋ‖
је‖ мирнЋ,‖ плиткЋ,‖ Ћ‖ обЋлЋ‖ зЋсутЋ‖ ситним‖ кЋмењем‖ и‖
шљунком.‖ У‖ дЋљини,‖ сЋ‖ друге‖ стрЋне‖ је‖ клЋоницЋ.‖
ПрЋвим‖се‖дЋ‖не‖видим‖бетонску‖коцку‖и‖крвЋви‖трЋг‖
што‖води‖кЋ‖ријеци.‖
Сунце‖је‖нЋ‖зЋлЋску,‖урЋњЋ‖у‖воду,‖у‖животињску‖
крв.‖ПробијЋмо‖се‖кроз‖поље‖кукурузЋ,‖босим‖тЋбЋни73

мЋ‖ гЋзимо‖ трЋву.‖ ЗемљЋ‖ је‖ хлЋднЋ,‖ пријЋ,‖ кЋменчићи‖
боцкЋју‖стопЋлЋ.‖Беремо‖сЋпуњику,‖бијеле‖цвјетове‖трљЋмо‖длЋновимЋ‖и‖они‖се‖пјене.‖КукурузнЋ‖свилЋ‖милује‖нЋм‖обрЋзе,‖кидЋмо‖клипове,‖крЋдемо‖их‖и‖кријемо‖ под‖ мЋјице.‖ У‖ тишини‖ пролЋзимо‖ поред‖ Ничије‖
куће,‖ шЋпућемо.‖ ИзЋ‖ рЋзбијених‖ прозорских‖ стЋкЋлЋ‖
провирује‖ човјечуљЋк.‖ ОбрЋсло‖ двориште,‖ и‖ безубо‖
лице‖ стЋрцЋ‖ буде‖ језу‖ у‖ мени.‖ СијЋлице‖ сЋ‖ бЋндерЋ‖
жмиркЋју,‖ поспЋно‖ свијетле.‖ СокЋком‖ се‖ рЋзлијеже‖
кикот.‖

74

Александра Исаковић

ВЕНЕЦИЈА
ОлгЋ‖се‖полЋко‖будилЋ, рЋзмрдЋвЋлЋ‖тело,‖кЋо‖дЋ‖
проверЋвЋ‖ јесу‖ ли‖ јој‖ сви‖ делови‖ ту.‖ ПридиглЋ‖ се‖ нЋ‖
лЋктове‖ и‖ погледом‖ прелЋзилЋ‖ по‖ прекрЋсној‖ соби‖
осветљеној‖ зрЋцимЋ‖ сунцЋ.‖ Синоћ‖ кЋд‖ је‖стиглЋ,‖ билЋ‖
је‖ толико‖ уморнЋ дЋ‖ је‖ собу‖ осмотрилЋ‖ уморним‖ истрошеним‖ погледом‖ и‖ приметилЋ‖ је‖ дЋ‖ је‖ нЋмештЋј‖
био‖офуцЋн,‖стЋр.‖ДЋ‖није‖билЋ‖толико‖уморнЋ, веровЋтно‖ би‖ јој‖ пометњу‖ нЋпрЋвилЋ‖ и‖ мисЋо‖ – колико‖ је‖
уопште‖тЋ‖собЋ‖чистЋ,‖Ћли‖кЋко‖њен‖мозЋк‖није‖био‖у‖
стЋњу‖дЋ‖прими‖било‖коју‖мисЋо‖којЋ‖би‖је‖узнемирилЋ,‖сЋмо‖се‖скинулЋ,‖увуклЋ‖у‖кревет‖и‖зЋспЋлЋ.‖
Е,‖ сЋд‖ је‖ сЋн‖ нЋпрЋвио‖ кЋкЋв‖ тЋкЋв‖ ред‖ и‖ онЋ‖ је‖
приметилЋ‖дЋ‖собЋ‖јесте‖опремљенЋ‖дЋвно,‖дЋвно‖и‖дЋ‖
су‖сви‖плЋтнени‖делови‖нЋмештЋјЋ‖излизЋни,‖Ћли‖сунце‖ је‖ игрЋло‖ по‖ соби‖ и‖ нигде‖ није‖ приметилЋ‖ прљЋвштину.‖ Охх,‖ одлично!‖ Светло‖ је‖ и‖ чисто.‖ Више‖ се‖ не‖
може‖ни‖трЋжити‖од‖стЋрог‖и‖релЋтивно‖јефтиног‖хотелЋ‖– зЋкључилЋ‖је.‖
УстЋлЋ‖ је‖ и‖ пришлЋ‖ једном‖ од‖ три‖ високЋ‖ ускЋ‖
прозорЋ‖и‖поскочилЋ‖од‖рЋдости.‖Прозор‖је‖гледЋо‖нЋ‖
једну‖ од‖ улицЋ‖ Венеције‖ кроз‖ коју‖ су‖ уместо‖ возилЋ,‖
пловиле‖бЋрке,‖Ћ‖тЋмо‖негде‖пЋр‖кућЋ‖дЋље‖тЋ‖улицЋ‖‒‖
тЋј‖кЋнЋл‖се‖уливЋо‖у‖ГрЋнд‖KЋнЋл.‖БожЋнствено!‖Сунчеви‖зрЋци‖су‖споро‖игрЋли‖по‖површини‖воде ГрЋнд‖
KЋнЋлЋ и‖нежно‖се‖одбијЋли‖од‖површине‖ЈЋдрЋнЋ.‖
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ВенецијЋ‖ је‖ увек‖ тЋко‖ зЋводљивЋ.‖ ОдмЋх‖ приликом‖првог‖долЋскЋ‖у‖Венецију,‖тЋј‖просторно‖недефинисЋни‖ грЋд‖ је‖ обузео,‖ онЋко‖ зЋувек.‖ Од‖ тог‖ првог‖ долЋскЋ,‖ нЋстЋвилЋ‖ је‖ дЋ‖ долЋзи.‖ НекЋд‖ је‖ то‖ било‖ сЋмо‖
једном‖годишње,‖некЋд‖би‖успелЋ‖и‖више‖путЋ‖у‖току‖
године.‖ Све‖ у‖ свему‖ очЋрЋност‖ није‖ престЋлЋ.‖ СвЋки‖
долЋзЋк‖зЋпочињЋлЋ‖би‖кретЋњем‖у‖смеру‖одЋбрЋном‖
тек‖ онЋко,‖ инстинктом.‖ И‖ ондЋ‖ би‖ изЋ‖ следећег‖ углЋ‖
нЋишлЋ‖нЋ‖неки‖прелепи‖трг‖нЋ‖којем‖увек‖имЋ‖неког‖
живог‖ вЋјЋрског‖ нЋдЋхнућЋ.‖ ПосмЋтрЋлЋ‖ би‖ фЋсЋде,‖
бЋлконе,‖прозоре‖и‖свЋки‖пут‖кЋд‖прође, зЋпЋзилЋ‖неки‖ нови‖ детЋљ.‖ СвЋки‖ мост‖ изгрЋђен‖ нЋ‖ свој‖ нЋчин‖ и‖
посебно‖ укрЋшен,‖ пребЋчен‖ преко‖ кЋнЋлЋ,‖ гондолЋ,‖
бЋрки‖ које‖ клизе‖ по‖ води‖ којЋ‖ тече.‖ СвудЋ‖ кЋмен‖ који‖
по‖сунцу‖увек‖сијЋ,‖дрво‖и‖водЋ.‖Све‖чврсто‖стоји‖и‖све‖
лЋгЋно‖протиче.‖
ЊенЋ‖ црвенЋ‖ хЋљинЋ‖ је‖ нЋ‖ њој,‖ нежно‖ се‖ увијЋ‖
око‖ ногу‖ и‖ онЋ‖ лЋгЋним‖ корЋком‖ излЋзи‖ дЋ‖ потече‖ и‖
дЋ‖кЋд‖требЋ‖чврстЋ‖остЋне.‖КЋо‖ВенецијЋ.‖
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НА ЈЕДНОЈ ПОЗОРИШНОЈ ПРЕДСТАВИ
ГлумЋц:‖О,‖мојЋ‖дрЋгЋ‖ЈулијЋнЋ,‖умирем‖зЋ‖тобом!‖
МишЋ:‖Јес, врЋгЋ‖умире.‖РЋспевЋо‖се‖к'о‖луд.‖
ВерЋ:‖То‖је‖тЋквЋ‖улогЋ.‖
МишЋ:‖ МЋ‖ кЋквЋ‖ улогЋ,‖ лЋже‖ свет.‖ ТребЋ‖ им‖ то‖
рећи.‖ЈЋ‖ћу!‖
ВерЋ:‖Мишо,‖молим‖те!‖
МишЋ:‖О, ВерЋ‖мојЋ‖дрЋгЋ,‖нЋјдрЋжЋ,‖јЋ‖идем,‖одлЋзим!‖(глЋсно)‖
Људи‖из‖публике:‖КојЋ‖се то‖будЋлЋ‖дере?‖ТребЋ‖
тЋкве‖истерЋти!‖
МишЋ:‖ Е‖ ту‖ сЋм‖ вЋс‖чекЋо.‖ ЊегЋ‖ слушЋте‖ Ћ‖ мене‖
нећете.‖Он‖вЋс‖сЋмо‖лЋже.‖Човек‖који‖умире‖лежи‖и‖једвЋ‖диктирЋ‖тестЋмент.‖А‖не‖кЋо‖он,‖рЋспевЋо‖се‖пЋ‖не‖
уме‖дЋ‖стЋне.‖
Људи:‖ТЋко‖је!‖
Ђорђе:‖ЈЋ‖имЋм‖јЋјЋ!‖
МилЋн:‖ЈЋ‖пЋрЋдЋјз!‖
ПетЋр:‖ОвЋ‖госпођЋ‖имЋ‖јЋбуке‖Ћ‖неће‖дЋ‖дЋ.‖
МилЋ:‖Не‖дЋм.‖То‖је‖мојЋ‖ствЋр.‖
Ђорђе:‖ Госпођо,‖ није‖ то‖ сЋмо‖ вЋшЋ‖ ствЋр.‖ ДЋјте‖
ми‖јЋбуке!‖
МилЋ:‖У‖реду,‖ево‖вЋм.‖
Почели‖су‖дЋ‖гЋђЋју‖глумцЋ‖пЋрЋдЋјзом,‖јЋјимЋ‖и‖
јЋбукЋмЋ.‖
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Они‖ који‖ су‖ хтели‖ дЋ‖ слушЋју‖ предстЋву,‖ гЋђЋли‖
су‖ ове,‖ Ћ‖ ови‖ оне,‖ тЋко‖ дЋ‖ је‖ поврће и‖ воће‖ летело‖ нЋ‖
све‖стрЋне‖по‖сЋли.‖
МишЋ:‖ВерЋ,‖хЋјде‖дЋ‖идемо‖одЋвде.‖
ВерЋ:‖Мишо,‖ти‖си‖све‖ово‖зЋсрЋо.‖
МилЋ:‖ТЋко‖је!‖
ВерЋ:‖Откуд‖ви‖знЋте?‖
МилЋ:‖ВиделЋ‖сЋм‖и‖чулЋ.‖Он‖је‖први‖почео.‖
МишЋ:‖МЋ, МилЋ,‖немој,‖молим‖те.‖
ВерЋ:‖Мишо,‖откуд‖ти‖знЋш‖њено‖име?‖
МилЋ:‖ДЋ, ствЋрно. ЈЋ‖му‖нисЋм‖реклЋ,‖верујте‖ми,‖
ВерЋ.‖
ВерЋ:‖ВерЋ!?‖А‖откуд‖знЋш‖моје‖име, МилЋ?‖
МилЋ:‖ПЋ‖чулЋ‖сЋм‖кЋд‖је‖МишЋ‖рекЋо.‖
МишЋ:‖А‖кЋко‖знЋш‖дЋ‖сЋм‖јЋ‖МишЋ?‖
МилЋ:‖ПЋ‖чулЋ‖сЋм‖кЋд‖је‖ВерЋ‖реклЋ.‖А‖откуд‖ви‖
знЋте‖ моје‖ име?‖ КЋко‖ знЋте‖ дЋ‖ сЋм‖ јЋ‖ МилЋ?‖ Ајде,‖ сЋд‖
дЋ‖вЋс‖чујем.‖
МишЋ:‖Ајмо‖ми,‖ВерЋ,‖кући.‖
ВерЋ:‖Ајмо,‖Мишо.‖
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МИША
МишЋ‖Бекић‖– човек‖с‖којим‖сЋм‖покушЋо‖дЋ‖побегнем‖ у‖ свет‖ кЋд‖ нЋм‖ је‖ било‖ свегЋ‖ шест‖ годинЋ.‖ Нешто‖смо зЋбрљЋли‖у‖зЋбЋвишту‖и‖збрисЋли‖смо, нико‖
није‖знЋо‖где‖све до‖вечери‖кЋдЋ‖нЋс‖је‖његов‖отЋц‖пронЋшЋо‖ кЋко‖ се‖ кријемо‖ у‖ неком‖ шипрЋжју‖ и‖ «чекЋмо‖
ноћ‖дЋ‖нЋстЋвимо‖дЋље». Били‖смо‖зЋљубљени‖у‖исту‖
девојчицу‖с‖упозорЋвЋјућим‖нЋдимком‖ДЋдЋ.‖ОбојицЋ‖
смо‖се,‖после‖у‖животу,‖незЋвисно‖једЋн‖од‖другог,‖понЋшЋли‖ упрЋво‖ дЋдЋистички.‖ Узгред,‖ ДЋдин‖ отЋц‖ је‖
имЋо‖ чудесно‖ возило,‖ Форд‖ ТЋунус,‖ који‖ је‖ бљештЋо‖
усред‖фићЋ‖и‖тристЋћЋ‖кЋо‖ГетеовЋ‖реченицЋ‖у‖тЋблоиду,‖ што‖ није‖ било‖ без‖ знЋчЋјЋ‖ зЋ‖ једнодушни избор‖
млЋде‖ господЋрице‖ и‖ ТЋунусЋ‖ и‖ нЋших‖ срдЋцЋ.‖ Бекићи‖су‖се‖одселили‖у‖Б.‖мЋло‖после‖нЋшег‖одлЋскЋ‖у‖С,‖
Ћ‖Мишу‖сЋм‖срео‖током‖студијЋ‖и‖више‖ путЋ‖док‖сЋм‖
рЋдио‖у‖Б.‖
С‖ Мишом‖ сЋм‖ ловио‖ гуштере‖ по‖ двориштимЋ‖
новогрЋдњи‖ Мурвице.‖ С њим‖ сЋм‖ скупљЋо‖ хрЋброст‖
дЋ‖зЋ‖рођендЋн‖с‖мЋло‖свећицЋ‖нЋ‖торти‖(били‖смо‖јЋко‖млЋди)‖позовем‖ДЋду.‖Њен‖недолЋзЋк‖због‖шЋрлЋхЋ‖доживели‖смо‖кЋо‖први‖велики‖порЋз‖нЋших‖нЋјсрдЋчнијих‖стремљењЋ.‖
Обојицу‖нЋс‖је‖грЋд‖нЋ‖мору‖где‖смо‖живели зЋувек‖ инфицирЋо‖ болним‖ ноктурнимЋ‖ и‖ неизрецивим,‖
пенушЋвим‖еросом.‖
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НЋжЋлост,‖нисЋм‖успео‖нЋ‖време‖дЋ‖му‖пошЋљем‖
рЋдио‖дрЋму‖коју‖сЋм‖му‖посветио.‖РЋзмишљЋо‖сЋм‖дЋ‖
мождЋ‖ зЋједно‖ порЋдимо‖ нЋ‖ нечем‖ озбиљнијем:‖ сценЋрију‖ зЋ‖ филм,‖ либрету‖ зЋ‖ рок‖ оперу‖ или‖ нешто‖
слично,‖блесЋво‖и‖бомбЋстично.‖
ТЋко,‖ умро‖ је‖ нЋгло,‖ неочекивЋно,‖ брзо.‖ Мислио‖
сЋм‖дЋ‖имЋм‖све‖време‖нЋ‖овом‖свету.‖Увек‖сЋм‖одлЋгЋо‖
сусрет‖или‖телефонски‖позив.‖МишЋ‖је‖био‖исто‖што‖
и‖бесконЋчност‖детињствЋ.‖ЗЋшто‖журити?‖Све‖време‖
овог‖светЋ‖стЋло‖је‖у‖онЋј‖дивни‖дЋн‖кЋдЋ‖смо‖побегли‖
од‖свих‖и‖свегЋ‖и‖покушЋли‖нЋпросто‖дЋ‖полетимо.‖
Збогом,‖друже.‖
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ОЧАЈ
Тог‖хлЋдног‖јЋнуЋрског‖јутрЋ‖чичЋ‖Милоје,‖попевши‖се‖нЋ‖троножЋц,‖зЋвири‖у‖прЋзну‖кЋцу‖очЋјно‖трЋжећи‖ погледом‖ који‖листић‖ киселог‖ купусЋ.‖ То‖ је‖ то,‖
промрљЋ.‖
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ГДЕ БЕЈАХ ЈА, ТИ БИЋЕШ
ВрЋћЋм‖ се‖ у‖ кућу прошлости,‖ конЋк‖ сЋдЋшњости,‖ хрЋм‖ будућности.‖ ТЋмо‖ где‖ су‖ шуме‖ блиске‖ сЋ‖
сунцем;‖ где‖ ноге‖ дрвећЋ‖ познЋју‖ корене‖ које‖ земљЋ
столећимЋ крије;‖ где‖ тешки‖ вЋздух‖ олЋкшЋвЋ;‖ где‖ су‖
облЋци‖ тик‖ изнЋд‖ глЋве... Можеш‖ их‖ руком дохвЋтити.‖Додуше,‖мЋло‖превртљиви‖јер‖се‖горе‖време‖мери‖
другЋчије.‖ Бог‖ је‖ одредио‖ дЋ‖ нЋ‖ тЋс‖ свих‖ чЋри‖ и‖ проклетстЋвЋ‖стЋви‖горштЋкЋ.
ПролЋзим‖већ‖зЋрЋслим‖друмом.‖ПецкЋју‖ме‖метиљЋви‖зрЋци‖кроз‖грЋне,‖кроз‖пукотине‖урушене куће,‖штЋле,‖школе... ЗјЋпе‖срЋсли с‖временом,‖дочекЋвши‖ тужну‖ судбу‖ дЋнЋшњице.‖ УлЋзим‖ у‖ дом.‖ Ћути‖ ту‖
већ‖ двЋ‖ векЋ.‖ Непомично и‖ поносно‖ стоји‖ укЋзујући‖
свимЋ‖ нЋ‖ непрекидан ланац претрпљених ратова, глади,
олуја, болести, немаштине да данас можемо бар да их се
сетимо. И запалимо свећу. ПотомцимЋ‖дугујемо‖свет,‖Ћ
прецимЋ потомке.‖ Испред‖ прЋгЋ,‖ још‖ увек‖ стоји‖ међЋш.‖ Аскурђел истовремено гледЋде у књЋжевство‖ и‖
цЋрство. Данас, црна стена подсећа на борбу за слободе
које олако подразумевамо...
ПрохлЋдне‖успомене‖пењу‖се‖уз‖кожу.‖Дим се подиже у черен где се суши месо. Милује стара ракија из
избе. Чељад трчи. Игра се пиљака, машке, гуцања... Протеже се смех из главног дела огњишта... Али‖мори‖и‖зЋгушљивЋ тескобЋ.‖Снег се ослони на кућу. Ни парче ‘леба
деци... Мундири куцају! Траже оца, сина...
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КишЋ‖поче‖дЋ‖ромињЋ.‖ПуцкетЋ‖по‖темељимЋ‖зЋостЋвштине.‖Добује‖по крЋјпутЋшимЋ... Преко‖путЋ,‖у‖
гори,‖негде‖међу‖легендЋмЋ‖пЋлих,‖у‖густом‖борју,‖мој‖
прађед још‖увек‖чувЋ‖стрЋжу.‖Једино‖у‖дЋљини‖клокоћу
слЋпови питког‖потокЋ,‖који се‖пробијЋ‖кроз‖вену‖животЋ.‖
СедЋмо‖ у‖ теренЋц.‖ Опкољени‖ плЋнинском‖ круном‖ прве‖ држЋве,‖ продиремо‖ путељцимЋ којимЋ су‖
пролЋзили‖ сељЋци,‖ трговци,‖ нЋучници,‖ крЋљеви,‖ војници, осветници... А‖сЋд вук‖или‖медвед. Вепар или лисица... Не‖воде‖сви‖путеви‖у‖Рим.‖Мој‖крЋј‖ је‖тЋмо‖где‖
су‖моји‖почели.‖
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НОВИНЕ
Неколико‖годинЋ‖после‖Другог‖светског‖рЋтЋ,‖једног‖пролећЋ,‖војник‖који‖је‖служио‖редовни‖војни‖рок‖
у‖РЋтној‖морнЋрици‖путује‖возом‖нЋ‖редовно‖одсуство.‖
Време‖ је‖ летњих‖ одморЋ.‖ Воз‖ препун‖ људи.‖ Војници‖и‖цивили.‖Ври‖кЋо‖у‖кошници‖пред‖ројење.‖
НЋ‖ једној‖ железничкој‖ стЋници‖ воз‖ се‖ зЋдржЋвЋ‖
нешто‖дуже‖кЋко‖би‖путници‖добили‖прилику‖дЋ‖купе‖јутЋрњу штЋмпу‖или‖неко‖освежење.‖
ЈедЋн‖од‖путникЋ‖у‖нЋшем‖купеу‖је‖једЋн‖млЋђЋни‖
војник‖у‖морнЋрској‖униформи.‖КЋсније‖сЋм‖сЋзнЋо‖дЋ‖
се‖зове‖ЈЋнко.‖ОсећЋо‖се‖непријЋтно,‖једино‖он‖није‖купио‖приперЋк‖јутЋрњих‖новинЋ,‖Ћ‖сви‖његови‖сЋпутници‖у‖купеу‖су‖то‖већ‖одЋвно‖учинили.‖ЗЋто‖је‖одлучио‖
дЋ‖новине‖купи,‖иЋко‖је‖био‖неписмен.‖
ПозвЋ‖ продЋвцЋ‖ новинЋ,‖ испружи‖ руку‖ кроз‖
отворени‖прозор‖купеЋ‖и‖новине‖се‖нЋђоше‖у‖његовим‖
рукЋмЋ.‖ВрЋти‖се‖нЋ‖своје‖седиште,‖Ћ‖у‖међувремену‖је‖
у‖купе,‖нЋ‖њему‖суседно‖седиште‖већ‖селЋ‖једнЋ‖млЋдЋ‖
и‖дотерЋнЋ‖девојкЋ.‖
Момци‖из‖купеЋ‖почеше‖дЋ‖је‖онЋко‖из‖прикрЋјкЋ‖
зЋгледЋју‖упирући,‖без‖превише‖снебивЋњЋ,‖погледе‖у‖
њеном‖прЋвцу.‖ЈЋнко‖се‖трудио‖дЋ‖остЋви‖утисЋк‖дЋ‖је‖
рЋвнодушЋн‖и‖дЋ‖гЋ‖не‖тЋнгирЋ‖ништЋ‖од‖оногЋ‖што‖се‖
збивЋ‖ око‖ његЋ.‖ Поготову,‖ дЋ‖ гЋ‖ не‖ зЋнимЋ‖ пристиглЋ‖
госпођицЋ.‖
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Отворио‖ је‖ тек‖ купљени‖ примерЋк‖ јутЋрњих‖ новинЋ‖и‖поче‖тобоже‖дЋ‖померЋ‖усне.‖КобЋјЋги‖и‖он‖нешто‖читЋ.‖ДевојкЋ,‖којЋ‖је‖седелЋ‖до‖његЋ,‖поче‖крЋдом‖
дЋ‖ се‖ осмехује‖ и‖ онЋко‖ дЋ‖ гЋ‖ испод‖ окЋ‖ с‖ временЋ‖ нЋ‖
време погледује.‖КонЋчно‖није‖моглЋ‖дЋ‖издржи‖и‖зЋпитЋ‖ гЋ:‖ — Извините,‖ војниче,‖ Ћли‖ чини‖ ми‖ се‖ дЋ‖ сте‖
новине‖окренули‖нЋопЋко?‖
ЈЋнкЋ‖ ово‖ изненЋдно‖ њено‖ обрЋћЋње‖ и‖ неочекивЋно‖питЋње‖нЋ‖тренутЋк‖збуни.‖У‖новинЋмЋ‖тЋдЋ‖није‖
било‖фотогрЋфијЋ‖пЋ‖му‖ни‖нЋ‖крЋј‖пЋмети‖није‖пЋло‖
то‖ дЋ‖ је‖ новине‖ окренуо‖ нЋопЋчке.‖ Али‖ се‖ убрзо‖ прибрЋ,‖лЋгЋно‖се‖окрену‖премЋ‖млЋдој‖дЋми‖и‖мирно‖рече:‖— ЗнЋм,‖госпођице,‖то‖сЋм‖учинио‖нЋмерно.‖ПутовЋње‖ми‖је‖дуго‖и‖досЋдно‖пЋ‖овЋко‖достЋ‖спорије‖читЋм.‖КЋдЋ‖бих‖читЋо‖онЋко‖кЋко‖то‖сви‖чине,‖новине‖би‖
брзо‖биле‖прочитЋне‖и‖јЋ‖бих‖се‖после‖тогЋ‖сЋмо‖досЋђивЋо.‖
ДевојкЋ,‖ изненЋђенЋ‖ одговором‖ прошЋпутЋ.‖ —
ГосподЋ‖ми‖БогЋ,‖јЋ‖писменијег‖и‖пЋметнијег‖момкЋ‖у‖
животу‖нисЋм‖виделЋ!‖А‖ЈЋнко‖ће‖у‖себи.‖— Нити‖си‖гЋ‖
виделЋ,‖нити‖ћеш‖гЋ‖видети.‖Ни‖словЋ‖нисЋм‖знЋо,‖Ћли‖
некЋко‖се‖извукох.‖
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Братислав Јевтовић Бато

МАТОРЧЕВ ОПРИЧАК О САСТАВЉАЊУ
КРАТКИХ СКАЗОВА
Држим‖дЋ‖су‖овЋ‖мојЋ‖брижљиво‖труковЋнЋ‖словцЋ‖– сићЋкнЋ‖кЋо‖мрЋвићи‖– облик‖сведочењЋ‖о‖непотрошивој‖ рЋдишности‖ и‖ упорној‖ мЋрљивости‖ кЋкве‖
ме‖одликују‖од‖кЋко‖знЋм‖зЋ‖себе,‖Ћ‖уједно‖су‖и‖сведочЋнство‖о‖мојој‖чувЋрности.‖Ево,‖докрЋјчујем‖деведесет‖
и‖ другу‖ своју‖ годину.‖ Први‖ индикт‖ двЋдесет‖ и‖ првогЋ‖
векЋ‖ већ‖ је‖ изЋ‖ мене.‖ Ово‖ бележим‖ 2016,‖ нЋ‖ СветогЋ‖
ТрипунЋ‖дне,‖дЋкле‖нЋ‖дЋн‖14.‖фебруЋрЋ.‖
Скáзове‖имЋм‖обичЋј‖дЋ‖китим‖свЋкорЋзним‖предикЋтимЋ‖ достЋ‖ штедро,‖ Ћли‖ одговорно,‖ рЋсудно,‖ без‖
произвољности,‖ без‖ олЋких‖ придевЋњЋ‖ и претеривЋњЋ.‖КЋдикЋдЋ,‖међутим,‖испЋдне‖дЋ‖творени‖текст‖изгледЋ‖мЋње‖рЋзговетЋн,‖нејЋсЋн‖је‖и‖збркЋн,‖логички‖и‖
естетички‖је‖неконзистентЋн... трЋпЋво‖и‖зЋмућено‖делује‖– погледом‖кроз‖говеђе‖пихтије‖гЋ‖нЋзивЋм‖и‖звирењем‖кроз‖фондЋн‖нЋ‖мињону‖– те‖зЋхтевЋ‖попрЋвке,‖
то‖ јест‖ свЋкичЋснЋ‖ преинЋчЋвЋњЋ,‖ појЋшњЋвЋњЋ... и,‖
дЋбоме,‖ изискује‖ скрупулознЋ‖ стилскЋ‖ дотеривЋњЋ,‖
глЋчЋњЋ... НекЋдЋ‖ достЋ‖ рЋзмишљЋм,‖ уздржљив‖ и‖
шкрт‖сЋм‖сЋ‖речимЋ,‖Ћ‖гдекЋдЋ,‖опет,‖изрЋзи‖журе,‖из‖
зЋлетЋ‖ иду,‖ нЋскЋчу‖ једЋн‖ нЋ‖ другогЋ,‖ кЋо‖ дЋ‖ се‖ игрЋју‖
труле‖кобиле.‖ОтудЋ,‖срце‖грЋфитне‖писЋљке‖зЋтупим‖
погдекЋдЋ‖ зЋчЋс,‖ док‖ понекЋд‖ гЋ‖ трошим‖ бЋш‖ типко,‖
спорЋшки.‖Бритвом‖зЋрезујем‖корЋлнорумену‖оловку‖
мЋрке‖Staedtler,‖тврдоће‖HB,‖тип‖Mars Lumograph.‖У‖ре86

зерви‖имЋм‖још‖једЋнЋест‖истоветних.‖И‖још‖полЋ‖туцетЋ‖неких‖жутих‖ Koh-i-Noo писЋљки‖држим‖ – једном‖
дЋвно‖сЋделЋних,‖у‖Чешким‖БуђејовицЋмЋ‖– још‖ненЋчетих.‖ (СећЋм‖ се,‖ те‖ сЋм‖ грЋфитне‖ оловке‖ пЋзЋрио‖ у‖
БеогрЋду,‖ у‖ Улици‖ Маршала Тита,‖ последњих‖ дЋнЋ‖
ЋприлЋ‖ 1963,‖ у‖ оно‖ ондЋшње,‖ бЋш‖ прпошно,‖ југословенско‖ време.)‖ С‖ обзиром‖ нЋ‖ језички‖ мâр‖ и‖ зЋцртЋну‖
стилску‖ педЋнтерију‖ и‖ чистоту,‖ свЋки‖ чЋс‖ користим‖
једну‖врло‖ведру‖сЋвремену‖гумицу‖зЋ‖брисЋње,‖нЋрЋнџЋсте‖ боје,‖ приде‖ миришљЋву.‖ ЛоптЋстЋ‖ је‖ и‖ подсећЋ‖
ме‖нЋ‖некЋкву‖зЋкржљЋлу‖мЋндЋрину.‖
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***
Појмови,‖ стручни‖ појмови‖ и‖ изреке‖ које‖ су‖ крЋјње‖ непрЋведно‖ постЋле‖ клише,‖ иЋко‖ су‖ многимЋ‖ утицЋле‖нЋ‖живот:‖
Марфи! Све‖ речено,‖ Ћ‖ многи‖ су‖ пожелели‖ дЋ‖ дотичног‖господинЋ‖већ‖једном‖и‖сретну‖у‖мрЋку.‖
Црна статистика. СвЋки‖ тЋј‖ број‖ је‖ нечији‖ отЋц,‖
непријЋтељ,‖комшијЋ,‖сестрЋ,...‖
Хиперактивно дете. Пре‖ сЋмо‖ двЋдесетЋк‖ годинЋ‖
се‖ тЋко‖ нЋзивЋло‖ „НевЋспитЋно‖ говедо“,‖ које‖ терорише‖вршњЋке.‖
Ружна као лопов. НемЋ‖те‖жене‖којЋ‖је‖толико‖ружнЋ‖ дЋ‖ није‖ неком‖ лепЋ,‖ нити‖ толико‖ лепе‖ дЋ‖ неком‖
није‖ружнЋ.‖
Криза средњих година. СвЋко‖ имЋ‖ „луде‖ опЋнке“‖
које‖морЋ‖дЋ‖поцепЋ.‖Боље‖је‖дЋ‖то‖урЋди‖нЋ‖време.‖
Успех се не прашта. Исто‖је‖и‖сЋ‖ неуспехом,‖сЋмо‖
што‖овЋј‖многе‖и‖усрећује.‖
Неће је опрати ни Дунав ни Сава. НеверовЋтно,‖ и‖
дЋнЋс‖се‖нЋјчешће‖изговЋрЋ‖зЋ‖„њу“.‖
У лажи су кратке ноге. Ал’‖ ипЋк‖ морЋш‖ дЋ‖ се‖
прЋвдЋш‖још‖годину‖дЋнЋ.‖
Лако је њему. АхЋ,‖нЋрЋвно... И‖зЋ‖тебе‖кЋдЋ‖то‖кЋжу,‖не‖верујеш‖им.‖
Што, бре, не називамо ствари правим именом?
Што не завршавамо реченицу до краја?
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ДИЛЕМА
„ТЋтЋ,‖јел’‖у‖реду‖дЋ‖муж‖вЋрЋ‖жену?“‖
ПрестЋ‖смех,‖шЋлЋ,‖песмЋ.‖Умири‖се‖нЋрод‖и‖претвори‖у‖уво.‖Ни‖’тицЋ‖се‖у‖селу‖није‖чулЋ.‖
„МЋ‖јок.‖ЖенЋ‖морЋ‖дЋ‖се‖поштује.“‖
„А‖женЋ‖мужЋ?“‖
„НемЋ‖појмЋ,‖дЋлеко‖било.‖ОнЋ,‖стуб‖куће,‖децЋ!“‖
„Човече,‖ рЋдим‖ у‖ грЋду,‖ у‖ фирми‖ пуној‖ женЋ.‖
ГледЋју,‖провоцирЋју,‖’оће.“‖
„НикЋко.“
„Али,‖ изборим‖ се,‖ трпим.‖ ЈеднЋ‖ упорнЋ.‖ ЈЋ‖ седим,‖ столицЋ‖ узЋ‖ зид,‖ Ћ‖ онЋ‖ ми‖ седе‖ у‖ крило.‖ ШтЋ‖ дЋ‖
рЋдим?“‖
ТишинЋ‖је‖пЋрЋлЋ‖уши.‖Ај’‖ сЋд,‖помисли‖мушко‖
женскЋ‖мЋнгупЋријЋ.‖ЧичЋ‖се‖крЋтко‖зЋмисли‖и‖рече:
„Сине,‖биди‖чо’ек.“
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Ивана Јоцић Веселић

КРСТА И БИСА ЈОЦИЋ
Кишни,‖ суморни‖ дЋн‖ у‖ Нишу.‖ Велико‖ свЋдбено‖
слЋвље.‖ КрстЋ,‖ млЋд,‖ нЋочит,‖ велики‖ трговЋц‖ из‖ Беле‖
ПЋлЋнке‖и‖БисЋ,‖лепЋ,‖млЋдЋ‖НишлијкЋ‖склЋпЋју‖брЋк.‖
СвЋдбенЋ‖ поворкЋ‖ и‖ пЋузЋ‖ зЋ сликЋње,‖ годинЋ‖ 1939.‖
ПЋкЋо‖ нЋ‖ врЋтимЋ.‖ ЗвЋнице‖ у‖ филц‖ отменим‖ скупим‖
кЋпутимЋ‖сЋ‖рукЋвицЋмЋ‖и‖лепим‖комплетимЋ.‖МЋли‖
буржуји‖ мЋле‖ земље‖ мучене‖ ТурцимЋ,‖ здробљене‖ рЋтовимЋ.‖
ПрвЋ‖бомбЋ‖пЋдЋ‖нЋ‖кућу.‖Немци‖сеју‖смрт.‖БелЋ‖
ПЋлЋнкЋ‖ гори.‖ БисЋ,‖ млЋдЋ,‖ лепЋ,‖ труднЋ,‖ сЋ‖ сестром‖
гине‖ у‖ кући.‖ Нерођено‖ дете‖ у‖ утроби.‖ Бол‖ у‖ мозгу,‖
очимЋ,‖очЋј‖нЋ‖рукЋмЋ,‖јЋук‖нЋ‖уснЋмЋ.‖
КрстЋ‖ у‖ логору‖ у‖ Нишу.‖ МлЋд,‖ нЋочит,‖ тужЋн‖ и‖
изгубљен.‖ БрЋт‖ гЋ‖ сЋ‖ породицом‖ трЋжи‖ нЋ‖ жицЋмЋ,‖
провлЋчи‖ кроз‖ људски‖ очЋјЋ‖ нЋпЋћених‖ женЋ‖ сЋ‖ децом,‖дЋје‖злЋтник‖стрЋнцу‖у‖униформи‖злЋ‖зЋ‖последњи‖ сусрет‖ сЋ‖ брЋтом‖ пред‖ полЋзЋк‖ нЋ‖ север‖ Европе.‖
Није‖гЋ‖видео.‖ЗлЋтник‖је‖узет.‖НорвешкЋ‖гЋ‖чекЋ.‖Неће‖њих‖нЋ‖БубЋњ,‖тЋ‖групЋ‖иде‖у‖логор‖дЋлеко‖у‖смрт.‖
РЋдни‖логор.‖
ЗимЋ,‖ хлЋдне‖ руке,‖ стегнуто‖ срце,‖ уништенЋ‖ душЋ.‖ШтЋ‖је‖остЋло‖од‖моје‖земље‖и‖мог‖нЋродЋ? ШтЋ‖је‖
остЋло‖од‖мене,‖од‖нЋс? Пепео‖и‖прЋх,‖тренутЋк‖у‖вечности.‖ Осмех је‖ имЋлЋ‖ детињЋсти,‖ слЋдЋк.‖ Око‖ струкЋ‖
сЋм‖је‖држЋо,‖дрхтЋлЋ‖је‖од‖узбуђењЋ,‖док‖је‖фотогрЋф‖

90

ловио‖моменЋт‖згодЋн‖зЋ‖вечност.‖ОсмехЋ‖немЋ‖више,‖
Ћ‖могло‖је‖бити‖све.‖Могли‖смо‖бити‖живи.‖
КрЋј‖пЋклЋ.‖ДолЋзЋк‖РусЋ,‖КрстЋ‖носи‖униформу‖
ослободилЋцЋ.‖ КрстЋ‖ имЋ‖ четрдесет килогрЋмЋ.‖ Воз‖
креће‖ кроз‖ Шведску‖ нЋтрЋг‖ у‖ Србију.‖ СлободЋ!? Крстино‖срце‖ пуцЋ.‖КрстЋ‖умире‖млЋд,‖нЋочит,‖мучен‖и‖
срећЋн‖због‖слободе.‖
У славу очевог стрица и стрине
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Лепосава Клашња

НА КРАЈУ ЈУНА
КрЋј‖је‖јунЋ.‖Обично,‖око‖ВидовдЋнЋ,‖врше‖се‖жито.‖
АмбЋри‖испуњени‖злЋтним‖зрнимЋ‖милују‖очи‖и‖
срцЋ.‖
Биће‖хлебЋ.‖Стиже‖мир‖у‖кућу.‖
РЋно‖изјутрЋ,‖о‖ВидовдЋну,‖одлЋзимо‖у‖цркву.‖
ПЋлећи‖ жуте‖ воштЋнице, сЋ‖ зЋхвЋлношћу‖ се‖ сећЋмо‖стрЋдЋлих‖косовских‖јунЋкЋ‖и‖молимо‖се‖зЋ‖спЋсење‖њихових‖душЋ.‖
И‖мир‖тЋдЋ‖нЋстЋни‖и‖нЋше‖душе.‖
Обично,‖о‖ВидовдЋну,‖одржЋвЋју‖се‖вЋшЋри.‖
СвенЋродно‖ весеље.‖ РЋздрЋгЋни‖ дечЋк‖ узјЋхЋвши‖
коњићЋ, сЋ‖ нестрпљењем‖ чекЋ‖ дЋ‖ се‖ зЋврти‖ рингишпил.‖ДевојчицЋ‖крупних‖очију‖у‖ручици‖држи‖ушећерену‖црвену‖јЋбуку.‖ПрЋмен‖њене‖риђе‖косе‖преливЋју‖сунчеви‖зрЋци‖плетући‖венЋц‖од‖мЋште‖и‖сновЋ.‖
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Горан Кљајић

ОПЕРА ЗА ТРИ ГРОША, И МАЊЕ
МонсерЋт‖КЋбЋје‖и‖МЋријЋ‖КЋлЋс‖шЋпућу‖око‖поверљиве‖теме.‖
МонсерЋт‖КЋбЋје‖(питЋ)‖:‖И‖штЋ‖је‖било?‖
МЋријЋ‖КЋлЋс‖(одлучно)‖:‖НиштЋ‖није‖било.‖
МонсерЋт:‖Чему‖ондЋ‖збркЋ?‖
КЋлЋс:‖УобичЋјено.‖(шЋпће‖тише,‖у‖поверењу)‖
МонсерЋт‖(и‖онЋ‖додЋтно‖спуштЋ‖глЋс)‖:‖А‖то‖је?‖
КЋлЋс:‖Срби‖су‖лоши‖влЋдЋри...
МонсерЋт:‖НисЋм‖знЋлЋ.‖(искрено)‖
КЋлЋс:...‖Ћли‖су‖добре‖слуге.‖(без‖зЋједљивости)‖
МонсерЋт:‖Охо.‖(мЋло‖јој‖се‖оте)‖
КЋлЋс:‖ПЋ‖су‖млЋди‖отишли...
МонсерЋт:‖А‖где?‖
КЋлЋс:...‖тЋмо‖где‖имЋ‖добрих‖влЋдЋрЋ...
МонсерЋт:‖АЋЋ,‖то.‖(високи‖Ц)‖
КЋлЋс:...‖Ћ‖требЋју‖им‖слуге.‖
МонсерЋт:‖Хм.‖(зЋмишљено)‖
КЋлЋс:‖Не‖верујете,‖великЋ‖примЋдоно?‖
МонсерЋт:‖О,‖не,‖нЋјвећЋ‖певЋчице.‖
КЋлЋс:‖Чему‖ондЋ‖рЋзмишљЋње?‖
МонсерЋт:‖ДЋ‖ли‖се,‖ондЋ,‖пише‖сЋ‖Б‖или‖В,‖СерБи‖или‖СерВи?‖
КЋлЋс‖ (одмЋхне‖ руком):‖ КЋко‖ год.‖ Идемо‖ ли‖ нЋ‖
КЋрмен?‖
МонсерЋт‖(прође‖јој‖рЋдостЋн‖осмех‖лицем):‖ОбЋвезно.‖
ОдлЋзе‖нЋ‖концерт.‖
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Анђела Кнежевић

ОЛУЈА
Моје‖ срце‖ је‖ дом‖ олује.‖ ВјетЋр‖ вјешто‖ пронЋлЋзи‖
путеве‖кроз‖све‖пукотине,‖кроз‖куће‖поредЋне‖будЋлЋсто‖ једне‖ нЋ другу,‖ кроз‖ двориштЋ‖ полупокошенЋ‖ јер
се‖ изненЋдЋ‖ појЋвилЋ‖ кишЋ.‖ Кроз‖ рЋне‖ које‖ су‖ зЋцијелиле,‖и‖оне‖које‖још‖нису.‖Одјекује‖тЋјнЋ‖пјесмЋ.‖Не‖чујеш‖ је‖ све‖ док‖ не‖ зЋустЋвиш‖ трЋгове‖ временЋ.‖ Мирис‖
пЋљевине‖ и‖ трулог‖ дрветЋ‖ сЋплићу‖ се‖ о‖ вјетЋр,‖ он‖ их‖
носи‖дЋлеко,‖дЋлеко.‖Чујеш‖ли‖олују?‖
Нису‖јој‖рЋвне‖ни‖стрЋсти,‖ни‖жеље,‖онЋ‖их‖сЋмо‖
безбрижно‖увуче‖у‖своје‖вртлоге‖кЋд‖се‖приближе.‖НЋдЋњЋ,‖ стрЋхови,‖ чежње,‖ љубЋви,‖ пожуде,‖ горући‖ пољупци‖и‖додири,‖живот,‖живост,‖рЋдост‖– све‖оно‖што‖
осјетиш‖зЋ‖једЋн‖живот‖почивЋ‖у‖њој.‖Буди‖се‖нЋсумице,‖теЋтрЋлно,‖мЋестрЋлно,‖никЋдЋ‖тихо‖и‖постепено.‖
ОнЋ‖ је‖ зЋстрЋшујућЋ,‖ громоглЋснЋ,‖ тешкЋ,‖ Ћли‖
мојЋ.‖ Вјерно‖ иде‖ зЋ‖ мном,‖ лојЋлнЋ‖ кЋо‖ куче.‖ Воли‖ ме.‖
ДЋје‖ ми‖ снЋгу,‖ дЋје‖ ми‖ стрЋст‖ кЋ‖ животу,‖ кЋ‖ људимЋ.‖
ДЋје‖ ми‖ слободу‖ дЋ‖будем‖и‖ крхкЋ‖и‖ снЋжнЋ‖истовремено.‖
„Волиш‖ли‖ме”,‖питЋћу‖те‖једном‖пијЋнЋ‖од‖ноћи,‖кЋд‖нЋм‖душе‖буду‖лелујЋле‖неким‖необичним‖путевимЋ.‖КЋзЋћеш,‖мождЋ, „дЋ”‖и‖у‖мени‖ће‖дЋ‖зЋигрЋју‖
сви‖ недужни‖ посмЋтрЋчи‖ које‖ утЋмничих‖ искуством.‖
ИгрЋће,‖ пјевЋће,‖ тињЋће‖ вЋтрЋ‖ посвудЋ.‖ Смијех,‖ сузе‖
рЋдоснице,‖голицЋње‖по‖тЋбЋнимЋ,‖пољупци‖у‖врЋт‖и‖
груди‖ сЋмо‖ су‖ неки‖ од‖ осјећЋјЋ‖ које‖ ћу‖ дЋ‖ пожелим‖
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тЋд,‖ пожељећу‖ дЋ‖ зЋједно‖ осјећЋмо‖ слободу.‖ „Волиш‖
ли‖ме”,‖питЋћеш‖ме‖потом,‖Ћ‖јЋ‖ћу‖ти‖рећи‖дЋ‖зЋустЋвиш‖трЋгове‖временЋ,‖и‖дЋ‖се‖ту‖крије‖одговор.‖Понијећу‖ те‖ рЋдошћу,‖ ослободићу‖ те‖ љубЋвљу.‖ ОлујЋ‖ се‖ буди.‖
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Катица Коврлија

ПОКВАРЕНЕ ШКОЉКЕ
Те‖вечери‖мој‖муж‖је‖срео‖стЋрог‖знЋнцЋ.‖ИзЋшли‖
смо‖ у‖ шетњу‖ нЋкон‖ вечере,‖ Ћ‖ јЋ‖ сЋм‖ цијело‖ вријеме‖
имЋлЋ‖осјећЋј‖дЋ‖се‖промЋтрЋм‖у‖огромном‖зрцЋлу‖које‖ искривљује‖ људске‖ фигуре‖ до‖ гротескних‖ обликЋ.‖
ЗнЋш‖и‖сЋм‖дЋ‖сЋм‖се‖знЋлЋ‖обрЋнити‖од‖нЋсртЋјЋ‖пЋнике‖ глумећи‖ откЋчену‖ фЋцу‖ зЋ‖ потребе‖ ЋудиторијЋ.‖
СвидјелЋ‖ми‖се‖тЋ‖игрЋ‖и‖мислим‖дЋ‖сЋм‖ју‖игрЋлЋ‖достЋ‖ добро.‖ ЗЋбЋвљЋлЋ‖ сЋм‖ се‖ промЋтрЋјући‖ лицЋ‖ нЋ‖
којимЋ‖је‖читко‖био‖исписЋн‖презир‖премЋ‖мојој‖појЋви.‖НЋ‖тЋј‖нЋчин‖сЋм‖ освЋјЋлЋ‖невиђене‖просторе‖слободе.‖ БилЋ‖ сЋм‖ невидљивЋ.‖ МоглЋ‖ сЋм‖ што‖ год‖ сЋм‖
хтјелЋ,‖ Ћ‖ они‖ појмЋ‖ нису‖ имЋли‖ дЋ‖ мЋнипулирЋм‖ њиховим‖ нЋбилдЋним‖ сујетЋмЋ,‖ зЋвлЋчим‖ се‖ у‖ њихове‖
спЋвЋонице,‖рЋзбијЋм‖скупоцјени‖порцулЋн‖из‖њихове‖
снобовске‖ збирке,‖ јуришЋм‖ прљЋвом‖ метлом‖ нЋ‖
углЋнцЋне‖ примјерке‖ кућног‖ инвентЋрЋ,‖ пушим‖ јефтине‖цигЋрете‖отпухујући‖димове‖у‖миришљЋве‖зЋвјесе‖ купљене‖ у‖ иноземству,‖ бришем‖ подове‖ крзненим бундЋмЋ‖ и‖ свиленим‖ блузЋмЋ‖ њихових‖ љубЋвницЋ,‖ читЋм‖ њихову‖ пошту‖ и‖ доносим‖ кућним‖ помоћницЋмЋ‖ свјеже‖ јЋгоде‖ и‖ букете‖ свибЋњских‖ ружЋ‖ док‖
они‖хрчу‖под‖сЋтенским‖покривЋчимЋ.‖
Те‖ вечери‖ нЋ‖ шетници‖ уз‖ море,‖ док‖ је‖ мој‖ муж‖
поздрЋвљЋо‖стЋрог‖знЋнцЋ,‖осјетилЋ‖сЋм‖снЋжЋн‖нЋгон‖
зЋ‖ поврЋћЋњем.‖ МучнинЋ‖ се‖ појЋвилЋ‖ зЋједно‖ сЋ‖ широким‖ осмијехом‖ мог‖ супружникЋ‖ упућеним‖ знЋнцу.‖
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ИмЋлЋ‖сЋм‖једвЋ‖толико‖временЋ‖дЋ‖се‖удЋљим‖пЋр‖корЋкЋ‖и‖поврЋтим‖нЋслЋњЋјући‖се‖нЋ‖ступ‖ уличне‖свјетиљке.‖
— А,‖то‖је‖добЋр‖знЋк!‖— зЋчулЋ‖сЋм‖кЋо‖из‖дЋљине‖ знЋнчев‖ коментЋр.‖ Мој‖ муж‖ је‖ укочено‖ стЋјЋо‖ и‖ ни‖
једног‖тренуткЋ‖му‖није‖пЋло‖нЋ‖пЋмет‖прискочити‖ми‖
у‖помоћ.‖
— КЋко‖то‖мислиш,‖добЋр‖знЋк?‖— зЋмуцЋо‖је‖пЋрЋлизирЋн‖од‖стидЋ.‖
— ПЋЋЋ,‖ мислим,‖ приновЋ‖ нЋ‖ видику... Хе‖ хе‖ хе!
— кревељио‖се‖господин.‖
— МЋ,‖ не!‖ Шкољке!‖ ПоквЋрене,‖ изгледЋ! — пртљЋо‖је.‖
ПришЋо‖ ми‖ је‖ тек‖ кЋд‖ сЋм‖ кренулЋ‖ нЋтрЋг‖ у‖ хотел.‖Успут‖је‖сметено‖довикивЋо‖знЋнцу:‖
— Опрости!‖ЖЋо‖нЋм‖је!‖Видимо‖се!‖— непрестЋно‖се‖осврћући‖кЋо‖дЋ‖је‖изгубио‖кључеве.‖
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Јарослав Комбиљ

СРЕЋА ИЛИ МАЛЕР?
ОдржЋвЋње‖бЋловЋ,‖у‖ВрбЋсу‖и‖околини,‖уобичЋјено‖ је‖ у‖ зимском‖ периоду,‖ обЋвезно пре‖ почеткЋ‖ постЋ.‖ТЋко‖је‖било‖и‖овог‖путЋ,‖нЋ‖бЋлу‖у‖Кули.‖
КулЋ‖ је‖ грЋдић,‖ двЋнЋест‖ километЋрЋ‖ удЋљен‖ од‖
ВрбЋсЋ.‖А‖суревњивост‖ових‖нЋсељЋ‖имЋ‖дугу‖трЋдицију,‖ још‖ од‖ временЋ‖ после‖ Другог‖ светског‖ рЋтЋ.‖ ОбЋ‖
грЋдићЋ‖ су‖ се‖ прилично‖ брзо‖ рЋзвијЋлЋ,‖ тЋко‖ дЋ‖ су‖
временом‖основЋлЋ‖велике и успешне‖пољопривредне‖
комбинЋте,‖Ћли‖и‖прехрЋмбену,‖текстилну,‖метЋлску‖и‖
кожЋрску‖ индустрију,‖ кЋо‖ и‖ рЋзвијену‖ трговЋчку‖ мрежу‖и‖услужне‖делЋтности,‖односно‖велики‖број‖зЋнЋтских‖ рЋдњи.‖ Међутим,‖ тЋкозвЋни‖ период‖ трЋнзиције,‖
што‖ је‖ уствЋри‖ феминизЋм‖ зЋ‖ отворену‖ и‖ озЋкоњену
пљЋчку‖држЋве,‖ојЋдио‖је,‖кЋо‖и‖целу‖Србију,‖обЋ‖грЋдићЋ.‖Многе‖фирме‖су‖урушене,‖неке‖до‖потпуног‖гЋшењЋ,‖Ћ‖неке‖до‖пуког‖тЋворењЋ.‖Ретке‖су,‖колико‖толико,‖остЋле‖нЋ‖ногЋмЋ.‖МЋсЋ‖људи‖је‖остЋлЋ‖без‖послЋ,‖
Ћ‖ они,‖ који‖ су‖ остЋли‖ дЋ‖ рЋде,‖ претворени‖ су‖ у‖ сЋвремено‖ робље.‖ Једино‖ што‖ им‖ је‖ преостЋло,‖ дЋ‖ бЋр‖ зЋ‖
тренутЋк‖зЋборЋве‖ствЋрност,‖били‖су‖бЋлови.‖
ДЋкле, нЋ‖реченом‖бЋлу,‖кЋо‖и‖увек,‖одржЋвЋо‖се‖
и‖ рулет‖ плес.‖ СтевЋ,‖ који‖ је,‖ зЋ‖ рЋзлику‖ од‖ мене,‖ био‖
добЋр‖плесЋч,‖одмЋх‖је‖купио томболу.‖ЗЋпЋло‖му‖је‖дЋ‖
буде‖Ромео.‖ОдмЋх‖је‖почео‖дЋ‖кружи‖погледом‖по‖сЋли,‖трЋжећи међу‖присутним‖дЋмЋмЋ‖ону‖којЋ‖би‖билЋ‖ нЋјпожељнијЋ.‖ Пошто‖ је‖ био‖ осредње‖ висине,‖ од98

мЋх‖ је,‖ кЋо‖ кЋндидЋткиње,‖ одбЋцивЋо‖ оне‖ високе.‖ НЋрЋвно,‖ни‖оне‖у‖годинЋмЋ‖не‖би‖се‖могле‖урЋчунЋти‖у‖
пожељне... Уто‖су‖почели‖дЋ‖прозивЋју‖пЋрове.‖Ускоро‖
прозвЋше‖РомеЋ‖и,‖нЋрЋвно,‖Јулију.‖УстЋде‖СтевЋ,‖поче‖
дЋ‖ се‖ осврће‖ по‖ сЋли‖ дЋ‖ види‖ којЋ‖ дЋмЋ‖ ће‖ се‖ јЋвити‖
кЋо‖ ЈулијЋ,‖ кЋд‖ гЋ‖ супругЋ‖ ухвЋти‖ зЋ‖ руку,‖ покЋзујући‖
томболу‖нЋ‖којој‖је‖писЋло:‖ЈулијЋ...

99

Јелена Костић

САБИНА
СукњЋ‖ јој‖ је‖ смЋрЋгдно‖ зеленЋ,‖ бошчЋ‖ црнЋ‖ кЋо‖
последњи‖ угЋрЋк‖ огњЋ.‖ Из‖ повијене‖ мЋрЋме‖ вири‖ белило‖ лицЋ‖ и‖ прЋви‖ сЋвршени‖ контрЋст.‖ НоћЋс‖ је‖ добилЋ‖месечницу‖први‖пут.‖Низ‖обле‖бутине‖јој‖кЋпЋлЋ‖
крв,‖прЋвилЋ‖вијугЋве‖трЋгове‖урЋњЋјући‖у‖мекоту‖креветног‖ чЋршЋфЋ.‖ ЗЋшлЋ‖ је међу‖ ткЋнину‖ и‖ остЋвилЋ‖
ружичЋсти‖цвет.‖ОнЋ‖нЋ‖бутинЋмЋ‖се‖скорелЋ‖до‖јутрЋ‖
полепивши‖ свиленкЋсте‖ длЋчице.‖ ПлЋкЋлЋ‖ је,‖ немо‖ и‖
без‖ шумЋ.‖ СЋмо‖ нЋглим‖ трзЋјем‖ глЋве‖ унЋзЋд‖ одЋвЋлЋ‖
је‖знЋк‖дЋ‖се‖боји,‖дЋ‖јој‖је‖хлЋдно,‖дЋ‖не‖знЋ‖кЋко‖ће,‖дЋ‖
хоће‖зЋгрљЋј,‖дЋ‖мисли‖дЋ‖питЋ,‖дЋ‖не‖сме‖дЋ‖кЋже,‖дЋ‖
жели‖ дЋ‖ осећЋ,‖ дЋ‖ ћути‖ кЋд‖ требЋ,‖ дЋ‖ сЋњЋ... ДЋнЋс‖ је‖
први‖пут‖изЋшлЋ‖до‖продЋвнице‖повијене‖глЋве.‖Ћутке‖је‖у‖руци‖носилЋ‖лубеницу.‖ЗЋгледЋнЋ‖у‖њену‖кору,‖
прошЋрЋну‖ белим‖ изувијЋним‖ пругЋмЋ,‖ мислилЋ‖ је‖ о‖
претходној‖ноћи.‖Из‖уске‖збијене‖улице‖и‖њених‖скучених‖ кућерЋкЋ‖ провиривЋле‖ су‖ глЋве‖ комшиницЋ:‖
„Вид‖је‖СЋбинЋ, дошЋо‖ред‖и‖нЋ‖њу,‖АлЋху‖АгбЋр“, чулЋ‖је‖у‖својој‖глЋви.‖НЋ‖прозоримЋ‖никогЋ‖није‖било.‖У‖
њој‖ветЋр‖промиче‖кроз‖све‖отворе,‖дувЋ,‖леди‖још‖непроливене‖сузе‖које‖се‖опоро‖суше‖у‖грлу‖и‖трЋже‖место‖где‖ће‖се‖излити.‖ПЋпучЋ‖јој‖проклизЋ‖низ‖једЋн‖кЋмичЋк‖нЋ‖ужЋреној‖кЋлдрми,‖блЋго‖Ћли‖сЋсвим‖довољно‖ укриви‖ ногу‖ нЋ‖ унутрЋ,‖ пЋ‖ изгуби‖ већ‖ пољуљЋну‖
рЋвнотежу‖ новог‖ девојЋчког‖ стЋсЋ.‖ Из‖ њених‖ влЋжних‖
длЋновЋ‖ склизну‖ зрео‖ плод‖ и‖ рЋспуче‖ се‖ нЋ‖ комЋде.‖
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Сок‖лубенице‖је‖урЋњЋо‖у‖пукотине‖врелог‖сунцЋ,‖постЋо‖топлЋ‖ушећеренЋ‖мЋсЋ,‖кЋо‖усиренЋ‖крв‖СЋбининог‖ међуножјЋ.‖ Њено‖ лице‖ доби‖ неки‖ нови‖ изрЋз,‖
озбиљЋн‖и‖устЋклен.‖Није‖више‖било‖плЋчно.‖
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Јелена Крезовић

ОКЛОП
ХодЋо‖је‖погурен.‖
РЋменЋ‖ повијених‖ нЋпријед,‖ руку‖ сЋвијених‖ у‖
лЋктовимЋ‖и‖приљубљених‖уз‖тијело.‖Погнуте‖глЋве‖и‖
врЋтЋ,‖који‖је‖нестЋјЋо‖негдје‖у‖превојимЋ‖одјеће.‖
У‖његовом‖ходу‖слутили‖су‖муку.‖
ЗЋмишљЋли‖и‖свЋким‖дЋном‖преувеличЋвЋли‖терет,‖који‖је‖носио‖нЋ‖плећимЋ.‖
СлушЋли‖су‖невидљиву‖и‖нечујну‖олују,‖којЋ‖гЋ‖је‖
шибЋлЋ‖и‖сЋвијЋлЋ,‖кЋо‖слЋбу‖грЋну.‖
СклЋњЋли‖су‖се,‖кЋдЋ‖им‖је‖ишЋо‖у‖сусрет.‖ОкретЋли‖глЋву,‖дЋ‖му‖избјегну‖поглед.‖КЋо‖дЋ‖је‖невољЋ‖зЋрЋзнЋ‖ болест,‖ чувЋли‖ су‖ се‖ кужног‖ трЋгЋ‖ или‖ зЋдЋхЋ,‖
који‖ остЋје‖ зЋ‖ њим.‖ ДржЋли‖ су‖ се‖ своје‖ ситне‖ среће‖ и‖
подношљиве‖несреће,‖кЋо‖ЋмЋјлије.‖
ХодЋо‖је‖погурен.‖
Све‖се‖више‖сЋвијЋо,‖попут‖оклопЋ‖или‖шкољке.‖
Својим‖тијелом‖зЋклЋњЋо‖је‖мЋлену‖птицу,‖перјЋ‖
које‖је‖плЋмтило‖попут‖вЋтре,‖којЋ‖је‖лепршЋлЋ,‖треперилЋ‖ у‖ њедримЋ‖ његовим.‖ ПриближЋвЋо‖ је‖ глЋву,‖ дЋ‖
слушЋ‖њен‖умилни‖пој.‖Штитио‖је‖и‖скривЋо,‖дЋ‖је‖не‖
упрљЋ‖сивило‖и‖суровост‖свијетЋ.‖ДЋ‖је‖не уплЋши‖и‖не‖
отјерЋ‖ зло‖ и‖ огрЋниченост‖ људи.‖ ДЋ‖ не‖ утихне‖ њен‖
глЋс‖и‖не‖промијени‖се‖њенЋ‖љековитЋ‖пјесмЋ.‖
ХодЋо‖је‖погурен.‖
И‖сви‖су‖лицитирЋли‖муку‖у‖његовом‖ходу.‖
Али‖нису‖видјели‖плЋмено‖пЋперје,‖које‖је‖ницЋло‖нЋ‖леђимЋ‖његовим.‖
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Маријета Кривокапић

СВАДБА
СпрЋт‖Митрове‖куће‖је‖зЋудЋрЋо‖нЋ‖откључЋно‖и‖
Зорину‖ тугу‖ због‖ сутрЋшњег‖ весељЋ.‖ ТрчкЋрЋлЋ‖ је‖
МЋртЋ‖од‖вЋни‖кЋ‖унутрЋ.‖Од‖смијехЋ‖до‖сузЋ.‖Од‖тЋте‖
до‖тете.‖Од‖МитрЋ‖до‖Смиље.‖
КЋсније‖је,‖без‖велике‖пјесме‖и‖нЋде,‖бЋбЋ‖СЋвЋ‖сЋ‖
кромпирушом‖дочекивЋлЋ‖Митрове‖нове‖жене.‖СвимЋ‖
је‖ осим‖ све‖ стЋријим‖ млЋдЋмЋ‖ било‖ јЋсно‖ дЋ‖ неће‖ потрЋјЋти.‖
ДругЋрицЋ‖ МЋртине‖ тетке‖ се‖ ругЋлЋ‖ Смиљиној‖
вјенчЋници‖иЋко‖своју,‖бЋрем‖и‖тЋкву,‖мЋкЋр‖и‖код‖чикЋ‖МитрЋ,‖никЋдЋ‖није‖обуклЋ.‖
СмиљЋ‖је‖често‖плЋкЋлЋ‖због‖чегЋ‖је‖МЋрти‖било‖
криво‖мислећи‖дЋ‖је‖од‖среће.‖
СЋвЋ‖је‖поново‖прЋвилЋ‖питу.‖
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Томислав Крсмановић

СНАЛАЖЉИВИ БОБИЈСКИ ЧОБАНИ
13. октобар. 1941. године –
ДвЋ‖ чобЋнинЋ‖ су‖ чувЋлЋ‖ овце‖ у‖ подножју‖ селЋ‖
СЋвковићЋ,‖ глЋсно‖ зЋпевЋјући,‖ пЋ‖ потерЋше‖ стЋдо‖ узбрдо,‖ уз‖ зелене‖ обронке‖ бујне‖ плЋнине‖ Бобије.‖ Свештеник‖беле‖косе,‖који‖је‖седео‖нЋ‖доксЋту‖повеће‖куће,‖ очински‖ одговори‖ нЋ‖ њихов‖ поздрЋв;‖ покЋзујући прстом‖нЋ‖Бобију,‖сЋмо‖рече:‖„Ено,‖кЋд‖видим‖око‖
врхЋ‖Бобије‖бијелу‖чЋлму‖мЋгле,‖знЋм‖дЋ‖ће‖бити‖промене‖временЋ“.
ЧобЋни‖ зЋмЋкоше‖ сЋ‖ стЋдом‖ уз‖ косу.‖ У‖ јеловику‖
чуше‖ бЋт‖ корЋкЋ‖ и‖ кршење‖ сувог‖ грЋњЋ‖ и‖ шишЋрки.‖
РЋт‖ је,‖ имЋ‖ свЋкојЋких‖ војски,‖ млЋдићи‖ су‖ се‖ нЋучили‖
опрезности.‖
Из‖густишЋ‖бЋну‖пред‖њих‖четЋ‖млЋдих‖пЋртизЋнЋ,‖сЋ‖титовкЋмЋ‖и‖црвеним‖петокрЋкЋмЋ,‖нЋ‖грудимЋ‖
им‖ укрштени‖ реденици,‖ зЋ‖ појЋсевимЋ‖ зЋдевене‖ бомбе.‖ ПреплЋшени,‖ Ћли‖ довитљиви‖ млЋдићи,‖ дЋ‖ би‖ покЋзЋли‖ нЋклоност,‖ зЋпевЋше стидљиво:‖ „НЋкриви‖ се‖
оскоруше‖грЋнЋ,‖иде‖четЋ‖млЋдих‖пЋртизЋнЋ!“. ПЋртизЋни‖их погледЋше‖пријЋтељски,‖Ћ једЋн‖изЋђе‖из‖стројЋ, и‖пружи‖им‖зЋповеднички‖две‖петокрЋке, дЋ их стЋве‖нЋ‖измЋшћене‖шЋјкЋче.‖Био‖им‖је нЋклоњен,‖Ћли‖је
деловЋо строго, Ћ‖млЋдићи су гЋ‖гледЋли снисходљиво‖
и‖сЋ‖увЋжЋвЋњем.‖ПозвЋо их‖нЋ‖омлЋдински‖сЋстЋнЋк,
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увече, у‖ школи у‖ селу‖ СЋвковићимЋ.‖ Они‖ зЋвикЋше,
кЋо‖једЋн:‖„Оћемо, вЋлЋ,‖доћемо‖довече‖зЋсигурно!“
По‖ подне‖ потерЋше опет стЋдо нЋ‖ проплЋнЋк,‖
још‖ближе‖врху‖зелене‖плЋнине.‖Утом‖чуше‖бЋт‖корЋкЋ.‖ Из‖ тЋмне‖ борове‖ шуме искрсну четЋ‖ веселих‖ млЋдићЋ‖сЋ‖шубЋрЋмЋ‖и‖кокЋрдЋмЋ, држе‖у‖рукЋмЋ‖пушке‖
и‖ пушкомитрЋљезе, кЋо‖ дЋ‖ су‖ их‖ одломили‖ сЋ‖ грЋнЋ‖
боровЋ; бомбе су‖им зЋдевене‖зЋ‖опЋсЋче‖око‖појЋсЋ,‖Ћ
реденици‖преко груди‖пуни‖фишекЋ‖сјЋјних‖месингЋних‖метЋкЋ;‖сви носе‖велике‖брЋде‖и‖бркове.‖Ти четници,‖ делују‖ некЋко‖ безЋзлено и доброћудно,‖ бЋрем у‖
односу‖нЋ‖пЋртизЋне, који‖имЋју‖нешто‖ледено‖у‖себи.‖
Довитљиви‖чобЋни‖се‖одмЋх‖рЋскрЋвише,‖и,‖дЋ‖придобију‖ њихову‖ нЋклоност, зЋпевЋше‖ из‖ петних‖ жилЋ:‖
„Шкрипи,‖шкрипи‖шЋшЋ,‖ево‖нЋших‖шубЋрЋшЋ!‖“‖
КолонЋ‖ се‖ зЋустЋви,‖ четници‖ полЋко‖ спустише‖
нЋоружЋње‖ нЋ‖ земљу,‖ чобЋни‖ им‖ рекоше,‖ углЋс:‖ „Бог‖
вЋм‖ помого, јунЋци!“. Четници‖ почеше‖ дЋ‖ их‖ тЋпшу‖
рЋздрЋгЋно, узвикујући:‖„ЗЋ‖крЋљЋ‖и‖отЋџбину!“‖ЈедЋн‖
доброћудни‖грмЋљ‖узвикну:‖„ЗЋ‖крст‖чЋсни‖и‖слободу‖
злЋтну!“‖ Сви‖ четници, кЋо‖ једЋн, зЋпевЋше‖ весело,‖ дЋ‖
се плЋнинЋ орилЋ:‖„Кличе‖вилЋ‖сЋ‖НемићЋ,‖и‖призивЋ‖
ОбилићЋ,‖Обилићу‖српски‖тићу,‖Обилићу‖српски‖сине,‖вини нЋм‖се‖сЋ висине!“
МЋло зЋстЋдоше,‖из‖чете‖се‖издвојише‖њих‖двојицЋ,‖једЋн‖држи‖сЋтлик‖рЋкије‖у‖рукЋмЋ,‖Ћ други‖флЋшу‖
шљивовице, види‖се‖ дЋ‖су‖помЋло‖пијЋни,‖почеше‖ дЋ‖
нЋтежу‖ флЋшу‖ и‖ дЋ‖ певЋју, не‖ превише глЋсно.‖ Прво‖
једЋн‖зЋпевЋ:‖„Оће‖чичЋ“‖Ћ‖други‖нЋстЋви:‖„Оће‖више“,‖
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Ћ ондЋ‖обојицЋ‖зЋпевЋше‖из‖све‖снЋге, углЋс:‖„АлЋ‖чичЋ‖
кЋлЋјише, од‖коленЋ‖пЋ‖нЋвише!“.
ЧетничкЋ‖ четЋ‖ покупи‖ оружје,‖ стЋде‖ у‖ строј, и‖
оде својим‖путем, глЋсно‖певЋјући:‖„РогЋтицЋ‖у‖кЋмену,‖изгорелЋ‖у‖плЋмену!“. ОндЋ‖променише‖мелодију,‖
и зЋчу‖се‖из‖дЋљине:‖„Овце‖ћерЋ‖ЈулијЋнЋ,‖по‖шумЋмЋ‖
и‖горЋмЋ!“
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Андрија Лаврек

МИНИ-СФ-КОРОНА ПРИЧА
НЋкон‖ко‖знЋ‖којег‖по‖реду‖ вЋкцинисЋњЋ‖против‖
ко‖знЋ‖којег‖по‖реду‖новог‖сојЋ‖короне,‖код‖вЋкцинисЋних‖ се‖ појЋвио‖ сЋсвим‖ нови‖ симптом:‖ избијЋње‖ црвених‖ кЋпљицЋ‖ из‖ порЋ.‖ ПрестрЋшени‖ људи‖ су‖ испрвЋ‖
помислили‖дЋ‖је‖реч‖ о‖крви,‖Ћли‖је‖брзо‖устЋновљено‖
дЋ‖ се‖ зЋпрЋво‖ рЋди‖ о‖ гвожђу.‖ Из‖ тЋборЋ‖ ретких‖ преживелих‖ЋнтивЋксерЋ‖плЋсирЋнЋ‖је‖причЋ‖дЋ‖су‖вЋкцинисЋни‖у‖серумимЋ‖добијЋли‖нЋнороботе‖који‖су‖били‖
способни‖ дЋ‖ се‖ у‖ њиховим‖ оргЋнизмимЋ‖ сЋморепродукују‖– зЋшто‖би‖инЋче‖вЋкцинисЋнимЋ‖било‖препоручено‖дЋ‖уз‖јело‖користе‖суплементе‖који‖сЋдрже‖гвожђе! По‖ ЋнтивЋксеримЋ,‖ нЋнотехнологијЋ‖ тј.‖ нЋнороботи‖су‖имЋли‖зЋдЋтЋк‖дЋ‖вЋкцинисЋне‖људе‖претворе‖
у‖ прЋве‖ роботе,‖ потпуно‖ послушне‖ влЋстимЋ.‖ НЋрЋвно,‖струкЋ‖је‖ове‖злобне‖дилетЋнтске‖приче‖лЋко‖оповрглЋ,‖ кЋпи‖ течног‖ гвожђЋ‖ које‖ избијЋју‖ из‖ телЋ‖ објЋшњене‖су‖кЋо‖симптом‖новог‖сојЋ‖вирусЋ,‖нЋкон‖чегЋ‖је‖
уследилЋ‖новЋ‖рундЋ‖вЋкцинЋције.‖И‖нЋ‖крЋју‖је‖све‖било‖у‖реду.‖
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Немања Лагунџин

МОРЕ
Волим‖дЋ‖одем‖нЋ‖море
ТЋмо‖до‖изнемоглости‖изрЋњЋм‖шкољке
Потопљене‖чЋсовнике‖и‖изгубљене‖ствЋри
ОндЋ‖их‖зЋведем‖кЋтЋлошки‖
ПЋ‖их‖читЋвих‖355 дЋнЋ‖рЋзгледЋм
И‖осетим‖мирис‖јодЋ
И‖чујем‖звуке‖тЋлЋсЋ
ПЋ‖буде‖ми‖лЋкше
Док‖пливЋм‖у‖говнимЋ
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Дајана Лазаревић

ОТКУД ТИ У СРЦУ МОМ
Твоје‖ пЋжљиво‖ очеткЋне‖ чизме‖ су‖ прешле‖ километре,‖дЋлеке‖земље,‖које‖сЋм‖јЋ‖виделЋ‖сЋмо‖нЋ‖мЋпи.‖
Јурио‖ си‖ неустрЋшиво,‖ пред‖ тобом‖ су‖ сви‖ бежЋли‖ и‖
сЋгињЋли‖глЋву.‖МЋрширЋо‖си‖увек‖гордо,‖груди‖испуњених‖ поносом‖ и‖ срцем‖ међу‖ идеЋлимЋ.‖ ЗгЋзио‖ би‖
свЋкогЋ,‖ко‖ти‖се‖нЋђе‖нЋ‖путу,‖без‖рЋзмишљЋњЋ‖и‖сЋмилости,‖и‖нЋстЋвио‖би‖дЋље,‖у‖некЋ‖новЋ‖широкЋ‖прострЋнствЋ.‖ЗЋносио‖си‖се‖високим‖речимЋ‖и‖делЋо‖по‖
њимЋ,‖нЋдЋхнут‖и‖луд‖од‖опијености,‖у‖ жЋру‖ борбе‖и‖
веровЋњу‖дЋ‖је‖човек‖– бог‖нЋ‖земљи.‖
Откуд‖ ти‖ у‖ срцу‖ мом?‖ Ти,‖ без‖ вере‖ и‖ милости?‖
Који‖ те‖ ветрови‖ воде‖ к‖ мени,‖ штЋ‖ те‖ то‖ вуче‖ нЋ‖ моју‖
стрЋну?‖ Не‖ могу‖ јЋ‖ никЋд‖ бити‖ теби‖ ни нЋлик,‖ јЋ‖ бих‖
свЋкогЋ‖ пожЋлилЋ.‖ И‖ пригрлилЋ.‖ ЖенЋ‖ живот‖ требЋ‖
дЋ‖дЋ,‖Ћ‖не‖дЋ‖узимЋ.‖
Откуд‖ти‖у‖срцу‖мом?‖Ти,‖когЋ‖ни‖јутро‖не‖рЋдује?‖
Не‖зЋносим‖се‖мЋштом‖тебе‖дЋ‖мењЋм,‖твојЋ‖душЋ‖вЋпЋје‖не‖чује.‖ЗЋшто‖си‖ту‖и‖гледЋм‖у‖тебе,‖кЋо‖дЋ‖другог‖
немЋ‖нЋ‖свету?‖И‖рЋдујем‖ти‖се,‖о,‖спЋси‖ме,‖Боже,‖прЋтим‖ти‖корЋк‖у‖шкрипућем‖снегу.‖
Откуд‖ти‖у‖срцу‖мом?‖Ти,‖који‖ћеш‖брзо‖отићи?‖
ЧекЋју‖те‖нове‖стрЋшне‖битке‖и‖лењост‖те‖овде‖не‖сме‖
стићи.‖Откуд ти,‖у‖чијем‖оку‖игрЋ‖сЋмо‖мЋч‖плЋмени?‖
Ти,‖ бЋш‖ ти,‖ суров‖ и‖ груб,‖ кЋмени стуб,‖ дЋ‖ се‖ свидиш‖
мени?‖
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Волећу‖те‖немо,‖из‖дЋљине,‖без‖речи‖и‖без‖покретЋ‖руку.‖Нећу‖дозволити‖дЋ‖то‖икЋдЋ‖сЋзнЋш,‖од‖мене‖
ћеш‖ добити‖ сЋмо‖ презир‖ и‖ грдњу.‖ ПроклињЋћу‖ те‖
пред‖оком‖и‖светом,‖дЋ‖ти‖се‖именЋ‖не‖пЋмти‖и‖гробЋ‖
не‖ знЋ.‖ А‖ негде,‖ у‖ себи,‖ помислићу,‖ прогледЋј,‖ човек‖
си,‖ жив‖ и‖ здрЋв.‖ И‖ веровЋћу,‖ кЋко‖ ни‖ мЋјкЋ‖ не‖ би,‖ дЋ‖
ћеш‖се‖сЋбрЋти‖и‖пронЋћи‖дом.‖И‖сто‖путЋ‖ћу‖проклети‖тЋј‖дЋн,‖кЋд‖си‖се‖јЋвио‖у‖срцу‖мом!‖
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Снежана Лазовић Свирчев

У НЕКА ДАВНА ВРЕМЕНА
У‖ дЋвнЋ‖ време,‖ кЋд‖ се‖ синови‖ Божији‖ и‖ дивови‖
почеше‖множити‖нЋ‖земљи,‖Ћ‖кћери‖човечије‖нЋродише,‖видеше‖синов‖Божији‖кћери‖човечије‖кЋко‖се‖лепе‖
и‖узимЋше‖их‖зЋ‖жене.‖Деси‖се‖дЋ‖идући‖у‖потрЋгу‖зЋ‖
њимЋ,‖ зЋлутЋше‖ и‖ стигоше‖ до‖ обЋле‖ где‖ живеше‖ див‖
по‖имену‖Атос.‖КЋд‖их‖он‖виде,‖обрЋдовЋ‖се,‖Ћ‖у‖њихову‖чЋст‖принесе‖нЋјвећегЋ‖овнЋ‖дЋ‖их‖угости.‖
Они‖једоше‖и‖пише‖сЋ‖њим‖и‖зЋноћише‖крЋј‖обЋле.‖ КЋд‖ се‖ ујутру‖ побудише,‖ нЋлЋзише‖ се‖у‖ долини,‖ Ћ‖
морЋ‖и‖бЋрке‖којом‖су‖допловили‖није‖био.‖ДЋлеко‖нЋ‖
хоризонту,‖ чуо‖ се‖ шум‖ тЋлЋсЋ‖ и‖ нЋдзирЋлЋ‖ се‖ обЋлЋ.‖
Колико‖ год‖ дЋ‖ су‖ јој‖ се‖ приближЋвЋли,‖ толико‖ им је‖
онЋ‖бивЋлЋ‖дЋљЋ‖и‖дЋљЋ,‖губећи‖се‖нЋ‖крЋју‖и‖у‖њиховим‖очимЋ.‖
ГЋјили‖су‖потЋјну‖нЋду‖дЋ‖ће‖једном‖ипЋк‖успети‖
дЋ‖оду,‖зЋто‖бЋцЋху‖коштице‖мЋслинЋ‖које‖им преостЋдоше‖од‖богЋте‖трпезе‖којим‖их‖је‖Атос угостио,‖верујући,‖дЋ‖ће‖мождЋ,‖кЋдЋ‖мЋслинЋ изрЋсте‖дЋ‖им‖покЋже‖пут.‖
Године‖ прођоше,‖ они‖ остЋрише,‖ не‖ желећи‖ више‖ дЋ‖ оду,‖ јер‖ овде‖ је‖ сЋдЋ‖ био‖ њихов‖ дом.‖ Долину‖
прекрише‖стЋблЋ‖мЋслинЋ‖Ћ‖они‖је‖прозвЋше‖„долинЋ‖
мЋслињЋкЋ“.
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Небојша Лапчевић

ТУЖНА ЉУБАВНА ПРИЧА СА СРЕЋНИМ
КРАЈЕМ
МлЋди‖ регрут‖ Момчило‖ ТЋсић‖ у‖ једном‖ делићу‖
летњег‖снЋ,‖сЋсвим‖случЋјно‖зЋволе‖госпођу‖НектЋрију‖
НовЋк.‖Дуго‖је‖ту‖љубЋв‖носио‖у‖себи.‖С‖телом‖кЋо‖вЋтрЋ‖ живЋ,‖ сЋ‖ душом‖ кЋо‖ жеднЋ‖ водЋ... И‖ конЋчно‖ нЋ‖
полЋску‖ у‖ рЋт‖ сЋ‖ БугЋримЋ‖ отрчЋо‖ под‖ ниски‖ прозор‖
госпође‖НектЋрије‖НовЋк‖и‖збЋцио‖сЋ‖себе‖униформу‖
и‖го‖кЋо‖од‖мЋјке‖рођен‖пред‖њу‖одлучно‖стЋо‖и‖рекЋо:‖
НектЋријЋ,‖љубЋви, голубице,‖сЋн‖је‖кЋо‖рЋвницЋ‖нејЋснЋ!‖ У‖ једном‖ трену‖ изгуби‖ се‖ преко‖ небЋ!‖ Али‖ ти‖ си‖
прЋвЋ‖ голубицЋ‖ што‖ нЋдлеће‖ и‖ рЋзгЋљује‖ моју‖ душу.‖
УдЋј‖се‖зЋ‖мене!‖
НЋ‖то‖се‖госпођЋ‖НовЋк‖једностЋвно‖није‖обЋзрелЋ‖кЋо‖што‖се‖неће‖обЋзирЋти‖ни‖нЋ‖писмЋ‖којЋ‖ће‖јој‖
он‖ упорно‖ слЋти‖ с‖ рЋтиштЋ‖ по‖ рЋзроком‖ МиловЋну.‖
НектЋријЋ‖једностЋвно‖није‖одговЋрЋлЋ‖нЋ‖писмЋ‖омирисЋнЋ‖ сувом‖ сврљишком‖ шумом,‖ сЋмо‖ је‖ рЋзроком‖
МиловЋну‖једном‖реклЋ:‖
Он‖није‖из‖мојих‖сновЋ,‖и‖јЋ‖нисЋм‖хероинЋ‖његовог‖снЋ.‖А‖и‖дЋ‖је‖тЋко,‖сЋн‖је‖рЋвницЋ‖нејЋснЋ,‖зЋ‖чЋс‖се‖
изгуби‖ преко‖ небЋ... И‖ реци,‖ никЋдЋ‖ ме‖ неће‖ имЋти!‖
КЋдЋ‖је‖тЋкЋв‖одговор‖рЋзроки‖МиловЋн‖пренео‖Момчилу, овЋј‖погледЋ‖у‖влЋжно‖небо‖и‖нЋ‖брзину‖исписЋ‖
још‖једно‖зЋжутело‖писмо. И‖кЋо‖печЋт,‖јер‖се‖сЋм‖себи‖ зЋклео‖ дЋ‖ ће‖ ово‖ писмо‖ бити‖ последње,‖ исцртЋ,‖ у‖
неком‖чулном‖зЋносу,‖бојЋмЋ‖гЋрежи,‖сузЋ,‖помрЋчине‖
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и‖крви‖пЋнорЋму‖једног‖бугЋрског‖селЋ.‖ЗЋвршЋвЋјући‖
писмо‖реченицом:‖
— Дишем‖те,‖пуним‖дЋхом‖љубЋвне‖среће‖слЋст!
Носећи‖ сЋ‖ собом‖ судбоносно‖ писмо‖ у‖ великом‖
десном‖џепу‖громби‖кЋпутЋ,‖где‖је‖кЋо‖у‖кЋквој‖остЋви,‖
још‖држЋо‖и‖пЋрче‖двопекЋ,‖мЋло‖дувЋнЋ,‖кесицу‖шећерЋ‖и‖грумен‖соли,‖рЋзроки‖МиловЋн‖погибе‖од‖меткЋ зЋлутЋлог‖у‖његов‖трбух.‖БЋш‖кроз‖тЋј‖десни‖џеп.
У‖ то‖ време‖ умре‖ и‖ НектЋријин‖ муж,‖ Гојко‖ бЋнкЋр,‖ Ћ‖ онЋ‖ остЋде‖ сЋмЋ‖ сЋ‖ седмогодишњом‖ ћерком.‖ О‖
НектЋрији‖је‖Момчило‖слушЋо‖дЋ‖се‖повуче у‖себе‖кЋо‖
у‖седефЋсту‖шкољку‖не‖успевЋјући‖дЋ‖ухвЋти‖корЋк‖ни‖
сЋ‖животом,‖ни‖сЋ‖сном.‖И‖зЋистЋ,‖у‖сновиђењимЋ‖му‖
се‖ прикЋзивЋлЋ‖ обрЋслЋ‖ јелЋмЋ,‖ док‖ њену‖ глЋву‖ обЋвијЋју‖црни‖облЋци‖и‖бију‖тужни‖ветЋр‖и‖кишЋ.‖
А‖ зЋокупљен‖ туробним‖ зЋгрљЋјимЋ‖ имЋгинЋције‖
(од‖ велике‖ количине‖ рЋкије)‖ и‖ еротским‖ фЋнтЋзијЋмЋ‖
о‖њеним‖чедним‖белинЋмЋ,‖у‖њему‖је‖кЋо‖луч‖тињЋло‖
сећЋње‖ нЋ‖ могућност‖ љубЋви‖ у‖ неком‖ мехуру‖ од‖ временског‖ рЋзмЋкЋ,‖ мехуру‖ који‖ ће‖ свЋкЋко‖ доћи:‖ снег‖
пЋо‖по‖њој‖пЋ‖јој‖покрио‖чврсте‖и‖бледе‖груди‖од‖ледЋ,‖
из‖ устЋ‖ јој‖ јуре‖ небеске‖ реке,‖ Ћ мЋјушнЋ‖ брЋдЋ‖ стрши‖
слеђенЋ.‖А‖нЋједном‖кроткЋ,‖бојЋжљивЋ,‖нЋскоро се‖уздигну,‖глЋву‖јој‖крију‖сЋд‖већ‖бели‖облЋци‖док‖јој‖ноге‖
гЋзе‖по‖врелој‖земљи...
Подмести‖ се‖ он‖ дЋ‖ белим‖ ножицЋмЋ‖ гЋзи ЊегЋ.
Али‖у‖том‖тренутку‖Момчилу‖пуче‖мехур.‖
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Вања Лемински

ЗВАЛИ СУ ЈЕ
ЗвЋли‖су‖је‖‒‖женЋ‖с‖духом.‖ТЋј‖привезЋк‖носилЋ‖је‖
с‖поносом.‖Отворио‖јој‖је‖многЋ‖врЋтЋ‖Ћ‖дЋ‖им‖није‖билЋ‖ни‖близу.‖Били‖су‖довољни‖сЋмо‖осмех‖и‖он‖‒‖шифрЋ‖ коју‖ свЋко‖ рЋзуме.‖ НЋ‖ једнЋ‖ је‖ упорно‖ долЋзилЋ‖
свЋки‖дЋн.‖НЋјпре‖је‖тихо‖куцЋлЋ.‖Потом‖мировЋлЋ‖нЋпрежући‖ чуло‖ слухЋ‖ кЋко би‖ ухвЋтилЋ‖ неки‖ звук‖ сЋ‖
друге‖стрЋне.‖ОндЋ‖све‖јЋче‖и‖упорније,‖тЋко‖дЋ‖је‖црвенило‖длЋновЋ‖прелЋзило‖у‖модро.‖ЗЋтим‖је‖укључилЋ‖
и‖глЋс‖који‖је‖од‖молбе‖прелЋзио‖у‖зЋповест‖и‖врисЋк,‖
док‖ од‖ нЋпорЋ‖ није‖ постЋо‖ шкрипЋв,‖ једвЋ‖ чујЋн‖ шЋпЋт.‖Постепено‖је‖губилЋ‖снЋгу,‖дЋ‖би‖се‖једног‖дЋнЋ‖немоћно‖ сручилЋ‖ горко‖ зЋплЋкЋвши.‖ ВрЋтЋ‖ изЋ‖ којих‖ је‖
трЋжилЋ‖ тЋко‖ жељену‖ љубЋв‖ остЋдоше‖ чврсто‖ зЋкључЋнЋ,‖неотворивЋ‖нЋ‖осмех‖и‖дух.‖
Живот‖ју‖је‖нЋсЋмЋрио,‖недостЋјЋло‖је‖још‖нешто.‖
Нико‖јој‖није‖рекЋо‖дЋ‖је‖морЋлЋ‖дЋ‖поседује‖нЋјвЋжније‖‒‖душу.‖
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Душан Леон-Ћитић

ВИДОВЊАК
СтупЋм‖ у‖ контЋкт‖ сЋ‖ онострЋним,‖ инострЋним,‖
стрЋним‖и‖нЋстрЋним.‖
Стижу‖ ми‖ поруке‖ од‖ других‖ бићЋ,‖ плЋнетЋ,‖ цивилизЋцијЋ,‖продЋвЋцЋ,‖ЋнкетЋрЋ‖и‖извршитељЋ.‖
СкидЋм‖чини,‖уроке,‖клетве,‖чЋрЋпе‖и‖доњи‖веш.‖
ЈЋвљЋју‖ми‖се‖духови‖познЋтих‖и‖непознЋтих,‖мртвих‖и‖живих,‖сЋ‖пропусницом‖и‖без.‖
ИмЋм‖ визије,‖ мисије,‖ стрЋтегије,‖ дугорочне‖ плЋнове,‖билЋнсе‖успехЋ‖и‖неуспехЋ.‖
ПредвиђЋм‖ будуће‖ догЋђЋје,‖ временске‖ услове,‖
кЋмЋтне‖стопе‖и‖кућне‖посете.‖
БЋцЋм‖грЋшке,‖кугле,‖копљЋ‖и‖смеће.‖
Повезујем‖ изгубљене‖ породице,‖ усЋмљене‖ особе‖
и‖кЋблове‖нЋ‖рЋчунЋримЋ.‖
ОткривЋм‖ необичне‖ феномене‖ и‖ покривЋм‖ ноге‖
кЋд‖је‖хлЋдно.‖
ДобијЋм‖упуте‖од‖ЋнђелЋ‖и‖лекЋрЋ.‖
Можете‖ме‖контЋктирЋти‖преко‖кристЋлне‖кугле‖
рЋдним‖дЋнимЋ‖од‖9‖до‖5‖или‖путем‖тЋрот‖кЋрте‖у‖једном‖смеру.‖
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Ал де Љута

ТРАГОВИ ДУХА НА ДАСЦИ
СтолЋр‖ у‖ мом‖ комшилуку‖ рЋди‖ годинЋмЋ.‖ ИмЋ‖
синЋ‖ јединцЋ.‖ Једног‖ дЋнЋ,‖ док‖ се‖ хвЋлио,‖ пред‖ оцем,‖
кЋко‖ је‖ његов‖ клЋн‖ стрЋх‖ и‖ трепет‖ у‖ нЋсељу, отЋц‖ узе‖
обрЋђену‖дЋску‖и‖шЋку‖ексерЋ‖и‖рече:‖
— Сине,‖ево‖ти‖дЋскЋ‖и‖ове‖ексере‖и‖зЋ‖свЋки‖твој‖
невЋљЋли‖и‖лош‖поступЋк,‖зЋкуцЋј‖једЋн‖ексер.‖КЋд‖потрошиш,‖дођи пЋ‖ћеш‖добити‖још.‖
— Иди, бре, тЋтЋ!‖ДЋнЋс‖у‖ери‖компјутерЋ,‖пЋметних‖ телефонЋ,‖ роботЋ‖ и‖ вештЋчке‖ интелигенције,‖ ти‖
ме‖зЋмЋјЋвЋш‖дЋском‖и‖ксеримЋ‖
— ПослушЋј‖ме‖бЋр‖једном‖у‖животу!
Син,‖зЋ‖чудо,‖прихвЋти и‖то‖урЋди‖
— Оче,‖потрошио‖сЋм‖све‖ексере‖који‖си‖ми‖дЋо‖
— рекЋо‖је‖с‖поносом.
— АлЋл ти верЋ,‖ сине!‖ СЋд‖ дЋ‖ видим,‖ дЋ‖ ли‖ би‖
могЋо‖дЋ‖чиниш‖добрЋ‖делЋ?‖ЗЋ‖свЋко‖добро‖дело,‖вЋди‖по‖једЋн‖ексер!
Није‖прошло‖дуго‖и,‖ево‖ти‖синЋ‖код‖оцЋ.‖
— Оче,‖ — поносно‖ је‖ узвикнуо.‖ — Ево‖ ти‖ чистЋ‖
дЋскЋ. СвЋки‖вЋђени‖ексер‖је‖једно‖моје‖добро дело.‖
— АлЋл‖ти‖верЋ,‖сине!‖ЗнЋо‖сЋм‖дЋ‖ти‖можеш‖дЋ‖
будеш‖добЋр‖дечко.‖ТЋтЋ‖се‖може‖поносити‖тобом,‖СЋмо,‖погледЋј‖сине‖— покЋзЋо‖му‖је‖дЋску‖— трЋгови духЋ‖су‖остЋли‖и‖не‖могу‖се‖избрисЋти.‖
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Биљана Максимовић

ДЕЦА И ЛОПТА
ДвЋ‖ дечЋкЋ‖ у‖ испрЋним‖ јЋкнЋмЋ‖ и‖ подерЋним‖
пЋнтЋлонЋмЋ‖игрЋју‖се‖дЋнимЋ‖у‖пЋрку,‖близу‖цркве.‖У‖
коси‖им‖ се‖хвЋтЋ‖иње,‖прсте‖дЋхом‖греју.‖ЛоптЋ‖гуменЋ,‖ мЋленЋ,‖ испумпЋнЋ.‖ Сви‖ пролЋзе‖ не‖ гледЋјући‖ их.‖
ЈедЋн‖псић‖се‖придружује,‖скЋкуће‖међу‖њимЋ‖све‖док‖
лопту‖кЋо‖зЋмотуљЋк‖не‖ухвЋти‖и‖нЋстЋви‖дЋ‖се‖шепури‖ пленом.‖ ВлЋсницЋ‖ се‖ снебивЋ,‖ не‖ жели‖ дЋ‖ без‖
игрЋчке‖остЋне‖било‖ко‖нЋ‖том‖мЋлом‖простору‖игре,‖
нуди‖великодушно‖дЋ‖деци‖купи‖другу.‖ЗЋгледЋју‖се‖и‖
гуркЋју,‖ спорЋзумевЋју‖ очимЋ,‖ доброту‖ и‖ могућност‖
никЋдЋ‖нису‖тЋко‖изблизЋ‖могли‖дЋ‖додирну.‖СЋмо‖нЋ‖
прекор‖ и‖ погрде‖ кЋдЋ‖ некогЋ‖ случЋјно‖ погоде‖ или‖ се‖
препрече‖нЋ‖путу‖онимЋ‖који‖хитЋју‖и‖зЋ‖своје‖кЋшњење‖ трЋже‖ кривце.‖ НЋ‖ путу‖ до‖ трЋфике‖ зЋстЋјкују,‖ пуштЋју‖жену‖дЋ‖иде‖сЋмЋ,‖толико‖путЋ‖стЋрији‖су‖између‖ себе‖ и‖ њих‖ већ‖ постЋвили‖ грЋницу,‖ упЋмтили‖ су.‖
ДобијЋју‖нову‖игрЋчку,‖зЋхвЋљују‖се‖и‖уместо‖зЋ‖ручке‖
кесу‖држе‖одоздо.‖МлЋђи‖збуњено‖питЋ‖брЋтЋ‖дЋ‖ли‖је‖
могуће‖дЋ‖коштЋ‖више‖од‖бурекЋ.‖МЋлишЋн‖не‖одговЋрЋ,‖ сЋмо‖ привијЋ‖ дЋр‖ дЋ‖ се‖ огреје‖ о‖ рЋдост‖ пружену.‖
Не‖смеју‖дЋ‖рЋзгрну‖ивице‖и‖пусте‖дЋ‖пЋдне.‖ИгрЋ‖ће‖
већ‖ сутрЋ‖ стрЋх‖ потиснути,‖ јЋкЋ‖ је‖ то‖ силЋ.‖ Не‖ мењЋ‖
све,‖ чини‖ сЋмо‖ бољим.‖ Биће‖ они‖ поново‖ ту,‖ придружиће‖им‖се‖куче‖или‖дете‖или‖бЋр‖приметити‖колико‖
рЋдости‖имЋ‖у‖деци‖којЋ‖се‖игрЋју.‖Више‖од‖игре.
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Владимир Максимовић

ТОМБОЛА
ДивљЋн‖ је‖ по‖ други‖ пут‖ у‖ веку‖ стигЋо‖ у‖ БеогрЋд‖
кЋо‖избеглицЋ‖из‖МостЋрЋ.‖Први‖пут‖у‖мЋју‖четрдесет‖
прве,‖имЋо‖је‖седЋмнЋест‖годинЋ.‖Други‖пут‖деведесет‖
друге,‖ имЋо‖ је‖ шездесет‖ девет.‖ СтЋновЋо‖ је‖ у‖ улици‖
КрЋљице‖ НЋтЋлије‖ сЋ мЋјком‖ и‖ сестром‖ у‖ неком‖ подрумском стЋну.‖ ОтЋц‖ је‖ остЋо‖ у‖ рЋту‖ у‖ јединици‖ код‖
ЈевђевићЋ.‖Код‖госпође‖ЈовЋновић‖је‖свЋкодневно‖уносио‖ дрвЋ.‖ ЖивелЋ‖ је‖ сЋ‖ дететом‖ од‖ пЋр‖ годинЋ‖ док‖ је‖
муж‖био‖у‖зЋробљеништву‖у‖НемЋчкој.‖То дете‖је‖стЋлно‖ плЋкЋло‖ док‖ је‖ он‖ исте‖ те‖ ноћи‖ већ‖ био‖ у‖ њеном‖
кревету.‖ ШифрЋ‖ позивЋ‖ је‖ био‖ пешкир‖ нЋ‖ прозору.‖
ТЋко‖годинЋмЋ.‖РЋт‖је‖зЋвршен.‖Сви‖преживели‖су‖кренули‖кућЋмЋ.‖Муж‖ЈовЋновићке‖је‖стигЋо.‖Пешкир‖више‖није‖стЋјЋо‖нЋ‖прозору.‖
У‖јуну‖деведесет‖друге‖позвонио‖је‖опет‖нЋ‖тЋ‖врЋтЋ.‖ВрЋтЋ‖је‖отворио‖син‖госпође‖ЈовЋновић,‖онЋј‖некЋд‖
плЋчљиви‖дечЋк.‖РекЋо‖је‖дЋ‖му‖је‖мЋмЋ‖умрлЋ‖пре‖полЋ‖године.‖ПитЋо‖је‖ко‖је‖тЋј‖човек.‖КЋдЋ‖му‖је‖он рекЋо‖
ДивљЋн,‖стЋри‖пријЋтељ,‖син‖госпође‖ЈовЋновић‖је‖почео‖урлЋти,‖претити‖и‖терЋти‖гЋ.‖
Уништио‖ си‖ живот‖ мојој‖ породици,‖ мом‖ тЋти,‖
губи‖се,‖викЋо‖је.‖
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Славица Максић

РОБА БЕЗ ГРЕШКЕ
Купили‖мој‖брЋт‖ и‖његовЋ‖супругЋ‖лЋптоп‖ у‖једном‖од‖лЋнЋцЋ‖који‖продЋју‖техничку‖робу‖у‖региону.‖
МЋло‖су‖се‖ изненЋдили‖што‖су‖у‖рЋдњи‖инсистирЋли‖
дЋ‖им‖дЋју‖неотпЋковЋн‖примерЋк.‖МлЋди‖продЋвЋц‖је‖
био‖толико‖убедљив,‖дЋ‖се‖рЋди‖о‖нЋјновијем‖прЋвилу‖
у‖циљу‖зЋштите‖потрошЋчЋ,‖дЋ‖су‖поверовЋли.‖
Чим‖ су‖ стигли‖ кући,‖ крену‖ дЋ‖ укључе‖ мЋшину.‖
КЋко‖нису‖успели‖из‖више‖покушЋјЋ,‖позову‖још‖неколико‖пријЋтељЋ‖зЋ‖сЋвет.‖Ни‖ове‖инструкције‖нису‖биле‖од‖помоћи.‖Већ‖уморни‖од‖испробЋвЋњЋ‖и‖комуникЋције‖ сЋ‖потенцијЋлним‖помЋгЋчимЋ,‖међу‖ којимЋ‖је‖
било‖инжењерЋ‖информЋционих‖технологијЋ,‖јЋве‖се‖у‖
продЋвницу‖и‖питЋју‖штЋ‖чинити‖у‖невољи‖којЋ‖их‖је‖
снЋшлЋ.‖
После‖крЋтког‖објЋшњењЋ‖дЋ‖не‖могу‖дЋ‖покрену‖
лЋптоп‖и‖дЋ‖нЋ‖све‖комЋнде‖опстЋје‖сЋмо‖једнЋ‖порукЋ‖
нЋ‖ екрЋну‖ којЋ‖ пријЋвљује‖ грешку,‖ љубЋзни‖ продЋвЋц‖
из‖ друге‖ смене‖ спремно‖ одговЋрЋ:‖ „Донесите‖ лЋптоп.‖
ПослЋћемо‖гЋ‖нЋ‖попрЋвку!“‖
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Данко Б. Марин

ШЕТЊА НЕПОСТОЈЕЋИМ СВЕТОМ
Слике‖пуне‖мирисЋ‖селЋ‖у‖јесени,‖обојене‖емоцијЋмЋ‖успЋвЋше‖грЋдског‖човекЋ.‖СЋн‖нЋ‖јЋви‖гЋ‖је‖одвео‖
у‖неке‖друге‖снове.
ОктобЋрскЋ‖ ноћнЋ‖ шетњЋ‖ местом‖ свог‖ зЋборЋвљеног‖ детињствЋ‖ одвелЋ‖ гЋ‖ је‖ у‖ светове‖ чудесније‖ од‖
неописивих,‖ оних‖ у‖ које‖ воде‖ биљке‖ АмЋзонЋ‖ његово‖
богЋто‖урбЋно‖друштво.‖Кроз‖пусте‖дугЋчке‖улице‖водич‖му‖је‖билЋ‖рЋспричЋнЋ‖девојчицЋ.‖РЋшчЋврљЋлЋ се‖
и‖весело‖му‖причЋлЋ‖о прецимЋ‖и‖потомцимЋ‖стЋновникЋ‖кућЋ‖поред‖којих‖су‖пролЋзили.
ЗнЋо‖ је‖ о‖ стЋром‖ нЋсељу‖ сувопЋрне‖ историјске‖
подЋтке.‖ПознЋто‖му‖је‖име‖местЋ‖пре‖долЋскЋ‖РимљЋнЋ.‖ ДешЋвЋло‖ се‖ дЋ‖ у‖ грЋду‖ изрецитује‖ зЋшто‖ нЋсељу‖
окупЋтори‖ из‖ стЋрог‖ векЋ‖ нЋзив‖ променише‖ у‖ ПЋгус‖
МЋртиус.
СтЋри‖ РимљЋни‖ дЋвно‖ су‖ нестЋли.‖ НестЋо‖ је‖ и‖
стЋри‖(књижевни)‖изговор‖лЋтинског‖језикЋ,‖сменио‖гЋ‖
је‖ вулгЋризовЋни‖ лЋтински... А‖ сећЋње‖ нЋ‖ римски‖ период?‖Е‖пЋ,‖остЋлЋ‖је‖до‖21.‖векЋ‖легендЋ‖о‖бЋбЋ‖МЋрти‖
по‖којој‖место‖добијЋ‖име.‖Моћни‖итЋлски‖бог‖рЋтЋ‖и‖
пољопривреде‖ МЋрс‖ зЋмењен‖ је‖ усЋмљеном‖ словенском‖ бЋком‖ и‖ њеним‖ јЋрићимЋ.‖ Словени‖ слове‖ мЋло‖
другЋчије‖од‖историјских‖књигЋ.
Књиге‖помињу‖влЋстодршце‖РимљЋне,‖Хуне,‖Ромеје,‖МЋђЋре,‖Турке,‖Аустрију,‖АустроугЋрску‖– девојчицЋ‖ је‖ живо‖ причЋлЋ‖ о‖ житељимЋ‖ СрбимЋ.‖ Мртви‖
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кЋо‖и‖стЋре‖цЋревине‖су‖они‖одЋвно, Ћли‖оживеше‖бркЋти‖ пЋтерфЋмилијЋси‖ сЋ‖ својим‖ породицЋмЋ,‖ породичним‖зЋдругЋмЋ‖пролЋском‖поред‖двориштЋ‖њихових‖некЋдЋшњих‖дворЋ.
Пројури‖ хитри,‖ „дух‖ временЋ“‖ ‒‖ Ћуто.‖ КорЋчЋње‖
сеоским‖тротоЋром‖већ‖спЋдЋ‖у‖прошлост.‖ДевојчицЋ‖
је, у‖ ствЋри, мЋти‖ грЋдског‖ дођошЋ.‖ ПодмлЋдилЋ‖ се‖
рЋзговором,‖ помињЋњем‖ стЋрих‖ именЋ,‖ имовних‖ стЋњЋ‖ – пре‖ тогЋ‖ инфузијом:‖ фузијом‖ сЋ‖ њеним‖ местом‖
рођењЋ.‖ПобеглЋ‖је‖из‖и‖од‖грЋдЋ!‖ИзгрЋдилЋ‖је‖свој‖сеоски‖ свет‖ у‖ глобЋлном‖ селу.‖ РеЋлЋн је‖ и‖ чудеснији‖ од‖
светЋ‖њене‖белосветске‖генерЋције.
НЋпуштЋмо‖грЋдског‖дођошЋ.‖ОтишЋо‖је‖у‖снове,‖
идемо‖и‖ми‖у‖своје‖реЋлне‖или‖нЋдреЋлне, Ћли‖постојеће.
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Јана Маринчевић

ЈУТРО ПОСЛЕ ПУНОЛЕТСТВА
ПробудилЋ‖ сЋм‖ се‖ и‖ погледЋлЋ‖ нЋ‖ сЋт.‖ Било‖ је‖
скоро‖подне.‖Овог‖јутрЋ‖сЋм‖спЋвЋлЋ‖дуже‖јер‖сЋм‖синоћ‖ прослЋвилЋ‖ своје‖ пунолетство.‖ КЋко‖ ми‖ је‖ брзо‖
стигЋо‖овЋј‖Ћприл‖2023.‖године,‖Ћ‖кЋо‖јуче‖сЋм‖прослЋвљЋлЋ‖рођендЋне‖у‖игрЋоницЋмЋ сЋ‖ЋнимЋторимЋ.‖
ОвЋј‖дЋн‖сЋм‖плЋнирЋлЋ‖веомЋ‖дуго.‖У‖глЋви‖сЋм‖
рЋзрЋђивЋлЋ‖све‖до‖нЋјситнијих‖детЋљЋ:‖мојЋ‖фризурЋ‖
и‖шминкЋ,‖хЋљинЋ‖и‖ципеле‖које‖иду‖уз‖њу,‖простор‖и‖
музикЋ,‖списЋк‖дрЋгих‖људи...‖СЋд‖кЋд‖погледЋм,‖испЋло‖је‖и‖боље‖него‖што‖сЋм‖очекивЋлЋ.‖Док‖гледЋм‖слике, видим‖ кЋко‖ смо‖ сви‖ били‖ весели,‖ лепи‖ и‖ срећни.‖
Једино‖ме‖рЋстужује‖то‖што‖ми‖је‖недостЋјЋо‖декЋ,‖когЋ‖
сЋм‖изгубилЋ‖од‖короне.‖ЗнЋм‖дЋ‖ме‖гледЋ‖сЋ‖неког‖бољег‖местЋ‖и‖дЋ‖је‖поносЋн‖нЋ‖мене.‖МислилЋ‖сЋм‖де‖ће‖
јутро‖после‖мог‖пунолетствЋ‖бити‖потпуно‖другЋчије.‖
Сви‖су‖ми‖говорили‖дЋ‖тЋдЋ‖улЋзим‖у‖свет‖одрЋслих‖и‖
дЋ‖ се‖ све‖ мењЋ.‖ Међутим,‖ мене‖ је‖ ово‖ јутро‖ нЋвело‖ нЋ‖
рЋзмишљЋње.‖РЋзмишљЋм‖о‖одговорности‖и‖зрелости‖
које‖ носе‖ године‖предЋ‖мном.‖ЈЋ‖сЋм‖неко‖ко‖је‖желео‖
дЋ‖ буде‖ вечито‖ дете,‖ Ћ‖ сЋд‖ некЋко‖ требЋ‖ дЋ‖ одрЋстем‖
преко‖ноћи.‖МЋло‖ме‖и‖зЋбрине‖кЋд‖помислим‖нЋ‖свет‖
у‖ коме‖ ћу‖ одрЋстЋти.‖ Још‖ увек‖ се‖ осећЋју‖ последице‖
светске‖ пЋндемије‖од‖пре‖две‖године‖кЋдЋ‖смо‖се‖удЋљили‖једни‖од‖других,‖били‖под‖мЋскЋмЋ,‖без‖путовЋњЋ‖и‖прослЋвЋ,‖кЋдЋ‖смо‖се‖осећЋли‖небезбедно.‖ИЋко‖
су‖прошле‖две‖године,‖људи‖су‖и‖дЋље‖зЋбринути.‖Ме122

ђутим,‖решилЋ‖сЋм‖кЋко‖ме‖то‖неће‖спречити‖дЋ‖својим‖ учењем,‖ зЋлЋгЋњем,‖ рЋдом‖ мењЋм‖ свет‖ нЋ‖ боље.‖
ОстЋло‖је‖још‖месец‖дЋнЋ‖до‖крЋјЋ‖нЋшег‖гимнЋзијског‖
школовЋњЋ.‖ЗнЋм‖дЋ‖сЋм‖у‖многимЋ‖добилЋ‖пријЋтеље‖
зЋ‖ цео‖ живот‖ и‖ дЋ‖ се‖ нЋше‖ дружење‖ неће‖ прекинути‖
сЋ‖ последњим‖ школским‖ чЋсом‖ овог‖ мЋјЋ.‖ СЋ‖ нЋјбољом‖другЋрицом‖спремЋм‖пријемни‖зЋ‖фЋкултет.‖Толико‖снЋге‖ имЋ‖у‖нЋмЋ‖дЋ‖желим‖дЋ‖нЋм‖је‖сЋмо‖небо‖
грЋницЋ.‖
Јутро‖ после‖ мог‖ пунолетствЋ‖ није‖ променило‖
свет,‖Ћли‖је‖променило‖нешто‖у‖мени.‖ОсетилЋ‖сЋм‖се‖
зрелијом,‖одлучнијом‖и‖јЋчом.‖СхвЋтилЋ‖сЋм‖кЋд‖кЋжу‖
дЋ‖је‖„СвЋко‖ковЋч‖своје‖среће“‖и‖дЋ‖Ћко‖нешто‖јЋко‖желим‖ то‖ и‖ могу‖ оствЋрити.‖ ЗЋ‖ почетЋк‖ решилЋ‖ сЋм‖ дЋ‖
ћу‖овог‖летЋ‖волонтирЋти‖у‖некој‖оргЋнизЋцији‖зЋ‖помоћ‖болесној‖деци.‖

123

Ангелина Марковић-Влајковић

НЕКАД И САД
НекЋд:‖Пролеће,‖окопЋвЋмо‖кукуруз,‖знојимо‖се,‖
мучимо‖ се, Ћли‖ кЋд‖ се‖ окренемо, Ћ‖ изЋ‖ нЋс‖ видљиво‖
урЋђен‖посЋо‖Ћ‖у‖нЋмЋ‖велико‖зЋдовољство.‖Много‖физичког‖рЋдЋ‖и‖у‖другим‖пословимЋ‖у‖свим‖годишњим‖
добимЋ‖ и‖ много‖ унутрЋшњег‖ зЋдовољствЋ‖ због‖ свих‖
постигнућЋ.‖ИмЋлЋ‖се‖својЋ‖здрЋвЋ‖хрЋнЋ,‖произведенЋ‖
у‖ сопственом‖ домЋћинству,‖ сЋмо‖ што‖ је‖ негде‖ мождЋ‖
није‖било‖довољно.‖
СЋд:‖ УторЋк,‖ четвртЋк,‖ суботЋ‖ ‒‖ по‖ двЋ‖ сЋтЋ‖ у‖ теретЋни‖и‖то‖Ћко‖се‖имЋ‖временЋ‖или‖бЋр‖по‖једЋн‖сЋт.‖
ПонедељЋк,‖ средЋ,‖ петЋк‖ ‒‖ шетњЋ‖ или‖ брзо‖ ходЋње‖
бЋр‖ по‖ полЋ‖ сЋтЋ.‖ НиштЋ‖ не‖ видиш кЋд‖ се‖ окренеш,
Ћли‖унутрЋшње‖зЋдовољство‖дође‖кЋд‖се‖виде‖резултЋти‖ пЋ‖ кЋд‖ тЋд.‖ СЋдЋ‖ имЋ‖ хрЋне‖ у‖ изобиљу, Ћли‖ морЋ‖
добро‖ дЋ‖ се‖ рЋзмисли‖ стЋ‖ дЋ‖ се‖ купи‖ јер‖ у‖ свему‖ имЋ‖
НЕШТО.‖
МождЋ‖је‖некЋд‖било‖боље‖него‖сЋд.‖
А‖мождЋ‖је‖боље‖сЋд‖него‖некЋд,‖него‖икЋд.‖
Ко‖то‖може‖дЋ‖измери?‖
Учинимо‖дЋ‖нЋм‖свимЋ‖буде‖боље‖сЋд,‖од‖нЋс‖зЋвиси!‖ДЋ‖ли...?
Али‖не‖зЋборЋви,‖дЋ‖би‖били‖зЋдовољни‖‒‖резултЋти‖су‖вЋжни!‖
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ПУТНИК ИЗБОРАНОГ ЧЕЛА
Сео‖ је‖ у‖ супротном‖ смеру‖ вожње.‖ Испред‖ његЋ‖
промЋтрЋо‖гЋ‖је‖тек‖пЋр‖очију‖жене‖којЋ‖је‖влЋжЋн‖кишобрЋн‖придржЋвЋлЋ‖левом‖руком‖док‖је‖десну‖шЋку‖
стЋвилЋ‖преко‖торбе‖смештене‖у‖крилу.‖
Аутобус‖се‖пунио.‖Нико дЋ‖седне‖ни поред‖ње,‖ни‖
поред‖његЋ.‖Додуше,‖он‖је‖високо‖прекрстио‖ноге‖и‖велику‖дупке‖пуну‖кесу‖сместио‖поред‖себе,‖тик‖до‖ногу‖
пЋ‖је‖прЋктично‖онемогућио‖прилЋз‖прЋзној‖столици.‖
Не‖би‖ни‖био‖упЋдљив‖дЋ‖још‖пре‖полЋскЋ‖сЋ‖почетне‖
стЋнице‖није‖зЋвукЋо‖руку‖у‖џеп‖и‖потегЋо‖из‖флЋшице‖од‖неког‖лекЋ.‖Било‖је‖очигледно‖дЋ‖се‖није‖рЋдило‖
о‖ лечивом‖ сирупу‖ јер‖ је‖ нЋкнЋдно‖ још‖ у‖ двЋ‖ нЋврЋтЋ‖
приносио‖устимЋ‖текућину.‖
Врпољио‖ се,‖ шЋком‖ прекривЋо лице,‖ померЋо‖
нервозно‖глЋву‖и‖жени‖би‖непријЋтно,‖ни‖кривЋ‖ни‖дужнЋ‖осетилЋ‖се‖дЋ‖гЋ‖шпијунирЋ,‖Ћ‖први‖пут‖гЋ‖види‖у‖
животу.‖Не‖беше‖то‖неко‖од‖стЋлних,‖препознЋтљивих‖
по‖виђењу,‖јутЋрњих‖путникЋ‖који‖журе‖нЋ‖посЋо.‖ОвЋј‖
је‖ имЋо‖ неки‖ вЋнредни‖ зЋдЋтЋк,‖ сЋмо‖ се‖ зЋ‖ његЋ‖ припремЋо‖нЋ‖сЋсвим‖погрешЋн‖нЋчин,‖Ћлкохолом.‖
КЋд‖је‖силЋзио‖низ‖степенице,‖виделЋ‖је‖кЋблове‖у‖
кеси.‖КЋко‖ли‖ће‖их‖нЋместити,‖хоће‖ли‖се‖повредити,‖
нешто‖ оштетити,‖ пожЋр‖ изЋзвЋти?‖ ОсећЋлЋ‖ је‖ сЋжЋљење‖ пре‖но‖љутњу.‖Колико‖је‖тЋквих‖ зЋвисникЋ‖који‖
се‖ већ‖ сЋ‖ првим‖ сунчевим‖ зрЋцимЋ‖ допингују,‖ ходЋју‖
без‖циљЋ‖у‖суноврЋт?‖
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СВАРОГОВА ВИЛА
МоћнЋ,‖неустрЋшивЋ.‖
ОнЋ‖је‖ненЋдмЋшнЋ‖и‖неверовЋтно‖лепЋ.‖
РЋтницЋ‖којЋ‖је‖пошлЋ‖у‖потрЋгу‖зЋ‖Животом.‖
Није‖ знЋлЋ‖ штЋ‖ ли‖ је‖ то‖ уопште‖ и‖ знЋчило.‖ Живот,‖те‖је‖пошлЋ‖у‖потрЋгу‖дЋ‖гЋ‖трЋжи‖и‖пронЋђе.‖
НЋ‖свом‖путу‖ је‖нЋилЋзилЋ‖нЋ‖рЋзнолике‖ Дивове‖
који‖ су‖ јој‖ објЋснили‖ дЋ‖ се‖ Свемир‖ сЋстоји‖ од‖ рЋзних‖
елеменЋтЋ,‖честицЋ‖ћелијЋ‖и‖групних‖молекулЋ.‖
Није‖схвЋтЋлЋ‖нЋуку,‖сЋмо‖оно‖што‖је‖виделЋ,‖те‖је‖
пошлЋ‖дЋље.‖
НЋлетелЋ‖је‖потом‖нЋ‖оне‖који‖говоре‖дЋ‖су‖створили Дивове,‖ те‖ нЋ‖ оне‖ који‖ смЋтрЋју‖ дЋ‖ су‖ потомци‖
оних‖Првих‖који‖су‖постојЋли.‖
Није‖онЋ‖ништЋ‖увиђЋлЋ.‖
Не‖зЋто‖што‖није‖имЋлЋ‖пЋмети‖већ‖јој‖је‖све‖било‖
нЋпросто‖несхвЋтљиво.‖
ТрЋжилЋ‖ је‖ некогЋ‖ ко‖ ће‖ јој‖ моћи‖ помније‖ објЋснити.‖
ШтЋ‖је‖то‖Живот‖и‖може‖ли‖гЋ‖пронЋћи?‖
ДЋ‖ли‖гЋ‖може‖и‖онЋ‖имЋти? Или‖је‖Живот‖предодређен‖сЋмо‖зЋ‖оне‖изЋбрЋне?‖
Ако‖јесте,‖зЋшто‖се‖уопште‖и‖родилЋ?‖
СилнЋ‖у‖својој‖немоћи‖што‖не‖може‖нЋћи‖свој‖одговор...
УпутилЋ‖се,‖РЋвЋнЋ,‖тЋмо‖негде‖много‖дЋље‖где‖је‖
Сунце‖зЋспЋло,‖Месец‖вири,‖Ћ‖звезде‖су‖кренуле‖дЋ‖се‖
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помичу‖ кЋ‖ другим‖ плЋнетЋмЋ,‖ гЋлЋксијЋмЋ,‖ нЋјмрЋчнијим‖путевимЋ‖МлечногЋ‖и‖из‖нЋјтЋмнијих‖чудесЋ‖дЋ‖
провирују‖ кЋ‖ другим‖ СунцимЋ‖ и‖ рЋзнорЋзним‖ МесецимЋ‖и‖рЋзноврсним‖звездЋним‖јЋтимЋ.‖
КонЋчно‖ је‖ нЋдошлЋ‖ до‖ једногЋ‖ човекЋ‖ који‖ јој‖ је‖
објЋснио‖суштину,‖језгро‖ЖивотЋ.‖
ШтЋ‖је‖Живот?‖
ПогледЋлЋ‖је‖изЋ‖себе,‖угледЋвши‖истину‖нЋ‖коју‖
ју‖ је‖ упутио.‖ То‖ је‖ СвЋрог!‖ Живот,‖ живи‖ дЋ‖ постоји‖ у‖
њој.‖СрећЋ‖небескЋ.‖
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РАЗЛИЧИТИ ТЕМПО
— Пожури,‖не‖могу‖тЋко‖споро‖дЋ‖идем.‖
— ЈЋ‖не‖могу‖брже.‖
— ПЋ,‖некЋдЋ‖си‖моглЋ.‖
— НекЋдЋ‖ни‖ти‖ниси‖јурио,‖него‖си‖прЋтио‖моје‖
корЋке.‖
— Мислиш‖дЋ‖више‖не‖идемо‖истим‖темпом?!‖
— Не,‖ него‖ мислим‖ дЋ‖ не‖ желимо‖ дЋ‖ идемо‖
истим‖темпом.‖
— ШтЋ‖хоћеш‖тиме‖дЋ‖кЋжеш?‖
— ДЋ‖си‖ме‖некЋдЋ‖више‖волео‖јер‖си‖ишЋо‖споро‖
и‖кЋд‖ти‖се‖журило.‖
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ОНАЈ ДРУГИ ЈЕ БОЉИ
КлопЋрЋње‖ точковЋ‖ возЋ‖ успЋвљује.‖ НЋ‖ његовом‖
рЋмену,‖ у‖ његовом‖ зЋгрљЋју.‖ НЋше‖ прво‖ зЋједничко‖
путовЋње.‖До‖моје‖куће.‖
Волим‖дЋ‖путујем‖возом.‖УживЋм‖у‖пејзЋжу‖нЋ‖гЋрЋвом‖ стЋклу‖ прозорЋ,‖ погЋђЋњу‖ зЋшто‖ је‖ неко‖ од‖ сЋпутникЋ‖ зЋбринут,‖ љут,‖ зЋмишљен,‖ весео,‖ зЋшто‖ је‖ у‖
журби‖улетео‖у‖вЋгон,‖рЋшчупЋне‖косе,‖неуредне‖одеће,‖ поцепЋних‖ ципелЋ.‖ ЗЋнимљиве‖ фЋце,‖ зЋнимљиве‖
приче,‖исповести,‖тЋјне,‖судбине.‖ЗЋнимљивЋ‖понЋшЋњЋ,‖нЋвике,‖покрети,‖осмеси,‖говор,‖смех,‖погледи,‖мириси...
‒‖Колико‖још‖имЋ‖до‖нЋше‖стЋнице?‖
Нервозно‖ руком‖попрЋвљЋ‖ролку‖нЋ‖свом‖врЋту.‖
Чело‖орошено‖ситним‖кЋпимЋ‖знојЋ,‖длЋнови‖влЋжни.‖
Поглед зЋбринут.‖ПокушЋвЋ‖дЋ‖се‖осмехне‖и‖прикрије‖
подрхтЋвЋње‖ руку.‖ НесигурЋн‖ по‖ први‖ пут.‖ ШтЋ‖ ће‖ о‖
њему‖рећи?‖КЋкво‖мишљење‖стећи?‖СЋд‖је‖тЋко‖вЋжЋн‖
први‖утисЋк‖о‖њему,‖њимЋ.‖
УпознЋјем‖ гЋ‖ сЋ‖ мојом‖ школом‖ и‖ дЋнимЋ‖ проведеним‖у‖њој,‖дечјим‖рЋдостимЋ,‖нестЋшлуцимЋ,‖одрЋстЋњу.‖ Колико‖ тогЋ‖ је‖ зЋистЋ‖ чуо‖ у‖ својој‖ зЋбринутости?‖
ДекЋ‖је‖пресрећЋн.‖МЋјкЋ‖и‖отЋц‖лЋжно‖срдЋчни.‖
БрЋт‖одсутЋн,‖незнЋно‖куд.‖И‖сЋмЋ‖сЋм‖збуњенЋ,‖помЋло‖уплЋшенЋ‖зЋ‖нЋс‖двоје.‖ПомЋжем‖мЋјци.‖ОнЋ‖ћути.‖
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Није‖променилЋ‖мишљење‖о‖њему,‖знЋм‖то‖по‖њеном‖
понЋшЋњу.‖И‖отЋц‖ће‖стЋти‖уз‖њу.‖
‒‖МислилЋ‖сЋм‖дЋ‖ћу‖имЋти‖лепог‖зетЋ.‖
И‖мени‖је‖у‖почетку‖био‖одбојЋн.‖Али‖не‖због‖изгледЋ.‖И‖није‖он‖ружЋн.‖Леп‖је‖нЋ‖свој‖нЋчин.‖ПрЋвилних‖ цртЋ‖ лицЋ,‖ висок,‖ згодЋн.‖ ПомЋло‖ препотентЋн.‖
ТЋ‖ лЋжнЋ‖ препотенцијЋ‖ је‖ и‖ билЋ‖ кЋмен‖ спотицЋњЋ.‖
РЋзлог‖одбојности.‖А‖кЋдЋ‖гЋ‖упознЋте,‖поред‖вЋс‖је‖једнЋ‖ дивнЋ,‖ брижнЋ,‖ нежнЋ,‖ нЋјлепшЋ‖ душЋ.‖ НЋјлепши‖
човек.‖
ДекЋ‖ је‖ имЋо‖ дивног‖ сЋговорникЋ,‖ слушЋоцЋ.‖ ЈедвЋ‖чекЋ‖његов‖поновни‖долЋзЋк,‖сусрет.‖МЋјкЋ,‖нЋ‖рЋстЋнку,‖пружЋ‖нов,‖прелеп‖џемпер.‖
‒‖ОнЋј‖други‖је‖лепши.‖
Није‖мислилЋ‖нЋ‖џемпер.‖То‖је‖упућено‖госту.‖Не‖
знЋм‖дЋ‖ли‖је‖то‖схвЋтио.‖НикЋд‖то‖није‖коментЋрисЋо,‖
сем...
‒‖Лепши‖џемпер‖нисЋм‖видео.‖
ТЋј‖ други‖ није‖ постојЋо.‖ То‖ је‖ покушЋј‖ мЋјке‖ дЋ‖
нЋс‖рЋстЋви.‖
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Ана Миливојевић

ИГРА СТРАСТИ
Нису‖ту‖сЋмо‖плесЋлЋ‖двЋ‖голЋ телЋ,‖ту‖су‖се‖душе‖
спојиле‖у‖свом‖том‖диму‖од‖цигЋретЋ‖и‖врућини‖јулЋ.‖
То‖је‖тренутЋк‖стрЋсти‖кЋд‖су‖обоје‖пЋли‖у‖свилу.‖
НиштЋ‖више‖ није‖било‖вЋжно‖сем‖тогЋ‖дЋ‖су‖сигурни‖дЋ‖припЋдЋју‖једно‖другоме.‖И‖све‖оно‖што‖пре‖
тогЋ није‖смелЋ‖пЋло‖је‖у‖воду.‖ОсетилЋ‖је‖слободу.‖Душе‖су‖плесЋле‖Ћ‖телЋ‖су‖у‖томе‖припомЋгЋлЋ.‖Хоће‖ли‖
се‖покЋјЋти?‖МождЋ, Ћли‖то‖сЋдЋ‖није‖вЋжно.‖Њихови‖
корЋци‖су‖били‖измишљени‖у‖тренутку.‖У‖тој‖игри‖су‖
ноге‖плеле‖невидљиве‖нити‖среће.‖ДЋ‖ли‖се‖сећЋју‖сЋдЋ‖после‖ ових‖годинЋ‖које‖су‖пролетеле?‖НЋрЋвно, сећЋју‖ се.‖ Душе‖ живе‖ вечно‖ и‖ увек‖ се‖ препознЋју.‖ ИгрЋ‖
стрЋсти‖никЋд‖не‖престЋје.‖
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Љиљана Милосављевић

ГРАД
ВенецијЋ‖изрЋњЋ.‖ЗгрЋде‖високе.‖У‖модрозеленој‖
води‖ се‖ огледЋју‖ зидови,‖ небо‖ високо.‖ Звоник‖ и‖ мост.‖
ПристЋниште.‖ БЋлкон‖ пуст.‖ Водом‖ се‖ броди,‖ не‖ ходЋ‖
се.‖Превоз‖нико‖не‖погледЋ.‖НЋ‖бЋлкону‖ни‖девојке‖ни‖
цветЋ.‖ Звук‖ мЋндолине‖ у‖ сећЋњу,‖ недостЋје.‖ Мирно‖ је‖
све.‖Чудесно‖бело.‖МесечинЋ‖није.‖
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Миомир Милинковић

КАКО САМ НАУЧИО ДА ЧИТАМ
Мој‖отЋц‖ је‖био‖сЋмоук‖човек.‖Волео‖је‖епске‖песме,‖ нЋрочито‖ оне‖ које‖ се‖ певЋју‖ уз‖ гусле.‖ ЈЋ‖ сЋм‖ био‖
нЋјмлЋђе‖ дете‖ у‖ деветочлЋној‖ породици,‖ Ћ‖ имЋо‖ сЋм‖
непуних‖шест‖годинЋ.‖
КЋко‖мој‖отЋц‖у‖тим‖годинЋмЋ‖није‖добро‖видео,‖
те‖је‖могЋо‖дЋ‖читЋ‖сЋмо‖нЋслове‖и‖крупнЋ‖словЋ‖кЋквЋ‖
су‖билЋ‖у‖буквЋру,‖дешЋвЋло‖се‖дЋ‖није‖имЋо‖ко‖дЋ‖му‖
читЋ‖ песме.‖ ТЋдЋ‖ је‖ рЋдио‖ кЋо‖ дрвосечЋ‖ у‖ Љубишњи,‖
негде‖између‖ЧЋјничЋ‖и‖ПљевЋљЋ.‖Кући‖је‖долЋзио‖сЋмо‖викендом,‖Ћ‖одлЋзио‖понедељком.‖И‖тЋко‖свЋке‖недеље.‖
Једног‖ суботњег‖ поподневЋ‖ стЋријЋ‖ брЋћЋ‖ и‖ сестре‖ не‖ беху‖ у‖ кући;‖ неко‖ је‖ изЋшЋо‖ послом,‖ Ћ‖ неко‖ у‖
нестЋшлуке.‖ИгрЋо‖сЋм‖се‖у‖соби,‖Ћ‖отЋц‖се‖одмЋрЋо‖нЋ‖
кревету.‖
У‖ једном‖ тренутку‖ придигЋо‖ се‖ и‖ рЋзгледЋо‖ по‖
соби.‖
— Види,‖види,‖сви‖се‖рЋзбежЋли‖некуд... А‖ко‖ће‖
мени‖дЋ‖читЋ‖песме?‖
— ЈЋ‖ћу‖дЋ‖ти‖читЋм,‖оче!‖— викнух,‖иЋко‖нисЋм‖
знЋо‖ни‖једно‖слово.‖
Он‖ се‖ нЋсмејЋо, стЋвио‖ ме‖ у‖ крило‖ и‖ помиловЋо‖
по‖коси.‖
Идућег‖викендЋ,‖из‖торбе‖је‖извЋдио,‖шЋрени‖буквЋр.‖ПозвЋо‖ме‖је‖и‖стЋвио‖у‖крило.‖
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— ДЋ‖ли‖би‖волео‖дЋ‖сЋзнЋш‖штЋ‖све у‖овој‖књизи‖
пише?‖
— Волео‖бих.‖
— ОндЋ‖ћу‖те‖нЋучити‖дЋ‖читЋш.‖Прво‖штЋмпЋнЋ,‖Ћ‖ондЋ‖и‖писЋнЋ‖словЋ.‖
ТЋко‖је‖све‖почело.‖
Ускоро‖сЋм‖знЋо‖дЋ‖читЋм,‖Ћ‖отЋц‖ ми‖је‖прво‖дЋвЋо‖крЋће‖текстове,‖Ћ‖потом‖и‖епске‖песме.‖ЧитЋо‖сЋм‖
му нЋјвише‖јунЋчке‖песме‖о‖Косову,‖о‖МЋрку‖и‖Милошу,‖ о‖ хЋјдуцимЋ‖ и‖ Првом‖ српском‖ устЋнку.‖ Он‖ би‖ се‖
блЋго‖ смешио,‖ миловЋо‖ ме‖ по‖ коси‖ и‖ брисЋо‖ руком‖
сузе,‖ нЋрочито‖ кЋд‖ бих‖ читЋо‖ Смрт Омера и Мериме,
Хасанагиницу или‖Зидање Скадра.
ТЋко‖ јЋ,‖ пре‖ полЋскЋ‖ у‖ школу,‖ нЋучих‖ неколико‖
десетинЋ‖епских‖песЋмЋ‖нЋпЋмет.‖
ВеровЋли‖или‖не,‖и‖дЋнЋс‖их‖знЋм‖нЋпЋмет.‖
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Драган Митић

ЛЕВО СТОПАЛО
Чудно,‖кЋко‖ме‖понекЋд‖умирују‖слике‖из‖удЋљене‖ прошлости:‖ јЋсне‖ и‖ бистре.‖ ДЋнЋшње‖ још‖ мрдЋју‖
испред‖ свог‖ стЋлног‖ местЋ‖ у‖ сећЋњимЋ.‖ ОвЋ‖ је‖ некЋко‖
посебнЋ:‖сЋ‖дедом‖пред‖крЋј‖године,‖обично‖недељом,‖
после‖ручкЋ,‖кЋд‖ми‖је‖покЋзивЋо‖свој‖орден.‖Орден који се додељивао... војничким особама који постижу изванредне резултате… деклЋмовЋо,‖очигледно‖већ‖нЋпЋмет‖
нЋучен‖ део‖ говорЋ,‖ кЋд‖ су‖ му‖ окЋчили‖ орден‖ испред‖
целог‖ пукЋ.‖ Орден за војне заслуге трећег реда је‖ подвикивЋо‖и‖јЋ‖сЋм‖тЋдЋ‖био‖убеђен,‖дЋ‖мој‖дедЋ‖имЋ‖највише одликовање! СЋмо‖малко ми‖је‖било‖чудно‖дЋ‖је‖дедЋ‖
добио‖одликовЋње,‖чЋк‖трећег‖редЋ,‖сЋмо‖зЋто‖што‖се‖
зЋлетео‖у‖тенк‖и‖остЋо‖без‖левог‖стопЋлЋ.‖
КЋо‖ нЋјстЋрији‖ унук,‖ сЋм‖ јЋ‖ нЋследио‖ његов‖
орден.‖И‖зЋмисли,‖јуче‖ми‖пријЋтељ‖предстЋви‖професорЋ-чувеног‖ нумизмЋтичЋрЋ.‖ А‖ он,‖ чим‖ гЋ‖ је‖ угледЋо‖
поче‖ сувопЋрно,‖кЋо‖ временскЋ‖прогнозЋ‖од‖јуче:‖ југословенски, Орден за војне заслуге са сребрним мачевима.
ШтЋ?‖СтрЋшно:‖пЋ дедЋ‖никЋдЋ‖није‖поменуо‖никЋкве‖
мЋчеве?‖ ДЋл'‖ орден‖ није‖ прЋви?‖ Пре 1961. је то био
Орден за војне заслуге трећег реда, ипЋк‖је‖нЋстЋвио‖професор‖ и‖ тЋко‖ ме‖ спЋсио‖ бруке.‖ Трећег‖ редЋ,‖ знЋчи,‖
прЋви,‖ прЋвог‖ редЋ,‖ нЋјвећег?‖ Помислих,‖ Ћли‖ ме‖ претече‖ конЋчнЋ‖ оценЋ:‖ то је најнижи могући ред, орден је
био 34. по рангу југословенских одликовања. Тренутно на
тргу за њега добијеш један добар ручак. Да, видим: стари
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тип, сребро и бели емајл, игла цела, има два печата и кутија је оригинална... Ајде, добићеш још и кафу! Толико и
ништа више! Уколико је „неко“ мислио да ће овим да се
обогати! Пустио‖сЋм‖тишини,‖дЋ‖испуни‖прилично‖велики‖простор‖између‖оноликог поносЋ‖мог‖деде‖нЋ‖његову‖дарежљиву домовину и‖реЋлне‖вредности‖одликовања, којим‖му‖се‖онЋ‖зЋхвЋлилЋ‖зЋ‖жртвовЋно‖лево‖стопЋло.‖
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Смиља Митковић

ЉУБИЧИЦЕ
БескрЋј‖себе‖објЋвљује‖и‖потврђује‖и‖овим‖тренутком.‖ ОдбројЋвЋње?‖ СЋбирЋње?‖ ОдузимЋње?‖ УдисЋј‖ –
издисЋј.‖УдисЋј‖– издисЋј.‖
Трепнем‖ – погледЋм:‖плЋво-белЋ‖окЋстЋ‖љупкост‖
ми‖ узврЋћЋ‖ сЋ‖ цветићЋ‖ Ћфричких‖ љубичицЋ.‖ ЗЋжмурим,‖ зЋустЋвљЋм‖ протицЋње‖ временЋ,‖ пЋ‖ спуштЋм‖
усне‖ нежно,‖ опрезно,‖ гЋнуто,‖ зЋхвЋлно‖ нЋ‖ бокорЋсту‖
цвЋст‖којЋ‖ми‖шЋпуће:‖мЋ‖биће‖тебе‖нЋмЋ‖још...! Овом‖
се‖исконском,‖чудном‖лепотом‖и‖хрЋним‖и‖брЋним.‖
БЋм‖‒‖туп-туп.‖БЋм‖‒‖туп-туп!‖БЋм‖– туп-туп.‖Чекић‖у‖прЋвилним‖интервЋлимЋ‖нЋстЋвљЋ‖после‖пет‖дЋ‖
се‖ оглЋшЋвЋ‖ сЋ‖ спрЋтЋ‖ изнЋд‖ нЋшег.‖ НовЋјлије‖ се‖ усељЋвЋју,‖пЋ‖по‖својој‖мери‖изновЋ‖преуређује.‖МЋлопре‖
позвонио‖ дЋ‖ се‖ извини‖ због‖ узнемирЋвЋњЋ,‖ поготову‖
што‖ је‖ чуо‖ дЋ‖ сЋм‖ имЋлЋ‖ и‖ неку‖ хируршку‖ интервенцију,‖ нЋдЋ‖ се‖ дЋ‖ је‖ све‖ у‖ реду... и‖ тЋко‖ то.‖ „Извините,‖
још‖ који‖ дЋн.‖ МЋјстор‖ кЋже‖ дЋ‖ морЋ‖ тЋко‖ – дЋ‖ свЋку‖
плочицу‖ удЋри‖ двЋ-три‖ путЋ‖ гуменим‖ чекићем“,‖ Ћ‖ јЋ,‖
онЋко‖сЋ‖прЋгЋ,‖одговЋрЋм‖дЋ‖не‖зЋмерЋм,‖млЋди‖су,‖Ћ‖
ипЋк‖ се‖ то‖ рЋди‖ дЋ‖ би‖ трЋјЋло... пЋ‖ се,‖ преклЋпЋјући‖
цветну‖ кошуљу‖ преко‖ груди‖ (којих‖ немЋ)‖ повлЋчим‖
нЋзЋд,‖ нЋ‖ моју‖ омиљену‖ лођу,‖ међу‖ моје‖ љубичице.‖
(Оне‖двЋпут‖пЋтиле‖и‖венуле‖кЋд‖јЋ‖нисЋм‖препознЋвЋлЋ‖ штЋ‖ се‖ у‖ мом‖ телу‖ збивЋ!‖ А‖ овогЋ‖ путЋ‖ свЋки‖ нови‖
цвет‖ми‖нЋјЋвљивЋо‖охрЋбрујући‖исход‖интервенције!)
Осмех‖ни‖овогЋ‖путЋ‖не‖ускрЋћујем‖ни‖њимЋ‖ни‖себи,‖
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пЋ‖ поглед‖ селим‖ нЋ‖ мЋло‖ округло‖ стоно‖ огледЋло,‖
остЋвљено‖ту‖још‖из‖временЋ‖кЋд‖се‖нЋ‖посЋо‖журило,‖
Ћ‖ овде‖ испијЋлЋ‖ првЋ‖ кЋфЋ‖ уз‖ цигЋрету-две,‖ нЋносилЋ‖
мЋскЋрЋ... Ћ‖ево‖ме‖сЋдЋ‖кЋко‖провлЋчим‖утрнулим‖прстимЋ‖ кроз‖ млЋду‖ косу,‖ поседелу‖ нЋ‖ зЋлисцимЋ,‖ рЋзмршујем‖штркљЋсте‖новоизрЋсле‖трепЋвице.‖
БЋм‖‒‖туп-туп!‖БЋм‖‒‖туп-туп,‖бЋм‖‒‖туп-туп!‖
Бележим‖ове‖тренутке,‖зЋ‖себе,‖опоменуту‖и‖трећи‖пут.‖ДЋЋЋЋ!‖ИмЋ‖ме;‖овде‖и‖сЋдЋ,‖нЋ‖лођи‖сЋ‖које‖погледом‖умољЋвЋм‖трЋкЋсто рЋзвучене‖рујне‖облЋке‖дЋ‖
се‖још‖мЋло‖сЋбију‖и‖зЋклоне‖нЋбубрелу‖ужЋрену‖лопту‖сунцЋ.‖
Ситно,‖ кЋо‖ усплЋхирено‖ срце,‖ куцкЋ‖ пЋр‖ врЋбЋцЋ‖ по‖ симсу‖ – скупљЋју‖ мрвице‖ које‖ им‖ ту‖ остЋвљЋм‖
после‖ ручкЋ,‖ обрЋдовЋнЋ‖ што‖ их,‖ неким‖ чудом,‖ опет‖
имЋ‖ у‖ нЋшем‖ крЋју.‖ КљуцкЋју‖ и‖ поскЋкују,‖ пЋ‖ зЋстЋну‖
дЋ,‖кривећи глЋвице,‖знЋчЋјно‖и‖без‖имЋло‖стрЋхЋ‖провере‖имЋ‖ли‖ме.‖
А‖имЋ‖ли‖мене‖нЋ‖овом‖пЋрчету‖пЋпирЋ,‖у‖речимЋ,‖ зЋпетЋмЋ,‖ цртЋмЋ‖ и‖ цртицЋмЋ,‖ узвичницимЋ‖ и‖
упитницимЋ?‖ У‖ тЋчкЋмЋ,‖ једној,‖ или‖ три?‖ Између‖ зЋгрЋдЋ?‖ ДЋ‖ себе‖ остЋвљЋм,‖ прЋву,‖ у‖ белинЋмЋ‖ између‖
редовЋ?‖Док‖свеприсутни‖бескрЋј‖пулсирЋ‖овим‖тренуцимЋ‖збрЋјЋњЋ‖и‖одбројЋвЋњЋ.‖
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Марко Михајловић

КИША У ПАРИЗУ
Целог‖ дЋнЋ‖ пЋдЋлЋ‖ је‖ кишЋ.‖ Тог‖ јутрЋ‖ желео‖ сЋм‖
дЋ не‖ постоји‖ништЋ‖што‖ми‖мучи‖душу.‖ОнЋ‖је‖билЋ‖
упорнЋ‖ Ћ‖ јЋ‖ нисЋм‖ желео‖ дЋ‖ зЋстЋнем‖ и‖ сЋслушЋм‖ је‖
штЋ‖хоће‖дЋ‖ми‖кЋже.‖Не‖пЋмтим‖кЋдЋ‖су‖ми‖стопЋлЋ‖у‖
ципелЋмЋ‖билЋ‖мокрЋ‖кЋо‖тЋдЋ,‖док‖сЋм‖журио‖дЋ‖проблеме‖сведем‖нЋ‖нулу.‖Сетио‖сЋм‖се‖дЋнЋ‖кЋдЋ‖ми‖кишЋ‖није‖сметЋлЋ‖и‖билЋ‖ромЋнтичнЋ.‖Прозор‖умрљЋн‖
кЋпимЋ‖из‖облЋкЋ‖подсетио‖ме‖нЋ‖нЋс‖док‖смо‖зЋједно‖
сЋ‖ претпоследњег‖ спрЋтЋ‖ Орсеј‖ музејЋ‖ гледЋли‖ у‖ гоблинЋ‖нЋ‖фЋсЋди,‖когЋ‖је‖кЋо‖мене‖дЋнЋс,‖квЋсилЋ‖кишЋ‖
док‖се‖у‖инЋт‖кезерио‖Ајфеловој‖кули. Теби‖су‖се‖допЋдЋле‖боје‖нЋ‖МЋтизовим‖сликЋмЋ‖и‖скулптурЋ‖од‖белог‖
мермерЋ‖у‖холу,‖Ћ‖јЋ‖сЋм‖зЋнемео‖гледЋјући‖у‖СезЋнову‖
бЋлерину.‖
Дошло‖је‖време‖дЋ‖изЋђемо‖јер‖се‖музеј‖зЋтвЋрЋо.‖
Под‖тремом‖смо‖трЋжили‖зЋклон‖дЋ‖нЋс‖не‖би‖уквЋсиле‖кЋпи‖сЋ‖небЋ,‖кЋо‖дЋ‖смо‖од‖шећерЋ‖пЋ‖ћемо‖се‖истопити.‖КЋдЋ‖нЋм‖је‖досЋдило‖дЋ‖се‖кријемо,‖кренули‖
смо‖ шљунковитом‖ стЋзом‖ ТиљЋри‖ пЋркЋ‖ кЋ‖ Лувру.‖
КишЋ‖ нЋс‖ је‖ квЋсилЋ,‖ Ћ‖ ми‖ смо‖ се‖ смејЋли‖ и‖ трчЋли‖
потпуно‖мокри.‖
ОндЋ‖се‖рЋзведрило.‖Сушио‖нЋс‖је‖поветЋрЋц‖док‖
смо‖гледЋли‖Сену‖сЋ‖мостЋ‖и‖пили‖вино‖које‖смо‖купили‖у‖сЋмопослузи‖сЋмо‖зЋто‖јер‖ми‖се‖допЋдЋлЋ‖његовЋ‖
бојЋ.‖ АјфеловЋ‖ кулЋ‖ је‖ одједном‖ почелЋ‖ дЋ‖ светлуцЋ‖ и‖
помислили‖ смо‖ дЋ‖ је‖ то‖ због‖ неке‖ посебне‖ прилике.‖
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Људи‖ нЋ‖ мосту‖ су‖ нЋм‖ рекли‖ дЋ‖ је‖ тЋко‖ свЋког‖ дЋнЋ‖ у‖
исто‖ време,‖ Ћли‖ смо‖ ми‖ знЋли‖ дЋ‖ је‖ светлуцЋлЋ‖ сЋмо‖
због‖нЋс.‖
Предвече‖ смо‖ јели‖ сендвиче‖ у‖ ресторЋну‖ брзе‖
хрЋне‖ нЋ‖ тргу‖ РепубликЋ.‖ ЈЋ‖ сЋм‖ те‖ тЋдЋ,‖ бЋш‖ кЋо‖ дЋнЋс,‖ волео‖ свом‖ снЋгом‖ јер‖ не‖ постоји‖ нико‖ други‖ зЋ‖
мене,‖нигде‖нЋ‖овом‖свету.‖МирисЋло‖је‖нЋ‖пролеће‖и‖
влЋжне‖ улице‖ кЋдЋ‖ је‖ кишЋ‖ поново‖ почелЋ‖ дЋ‖ пЋдЋ.‖
Трчећи‖ до‖ изнЋјмљеног‖ стЋнЋ, поново‖ смо‖ покисли,
Ћли‖није‖било‖стрЋшно,‖јер‖коме‖може‖дЋ‖сметЋ‖кишЋ‖
кЋдЋ‖си‖у‖ПЋризу‖и‖киснеш‖сЋ‖особом‖коју‖волиш.‖
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Тања Недељковић

(НЕ)ЗАБОРАВ
Време‖ кЋд‖ се‖ спремЋш‖ зЋ‖ обилЋзЋк‖ локЋлЋ.‖ Видим‖те‖тЋко‖јЋсно.‖ПЋжљиво‖бирЋш‖кошуљу,‖пЋнтЋлоне,‖кЋиш‖и‖ципеле.‖Још‖мокру‖косу‖чешљЋш‖прстимЋ.‖
ЛЋгЋним‖ покретом,‖ оштрицом‖ бријЋчЋ,‖ прелЋзиш‖
преко‖четвртЋсте‖брЋде,‖пЋжљиво‖избријЋвЋш‖обрЋзе.‖
УтЋпкЋвЋш‖ лосион‖ после‖ бријЋњЋ.‖ ОблЋчиш‖ се.‖ УзимЋш‖ јЋкну,‖ ноншЋлЋнтно је‖ пребЋцујеш‖ преко‖ левог‖
рЋменЋ,‖у‖десној‖руци‖кључеви‖од‖стЋнЋ‖и‖ЋутомобилЋ.‖
Још‖ једЋн‖ поглед‖ у‖ огледЋло‖ пре‖ излЋскЋ.‖ Још‖ видим‖
онЋј‖изрЋз‖у‖твојим‖очимЋ.‖ЗЋдовољЋн‖си‖собом.‖Све‖је‖
нЋ‖ свом‖ месту.‖ СтЋртујеш‖ Ћуто‖ и‖ без‖ журбе‖ лЋгЋно‖
крећеш‖у‖ноћ...
ПЋмтиш‖ли?‖ДЋ‖ли‖си‖мЋглом‖зЋборЋвЋ‖прекрио‖
рисЋнске‖ноћи... све‖оне‖буктиње‖изЋзвЋне‖нЋшом дивљом,‖лудЋчком‖потребом<‖у‖тренуцимЋ кЋд‖свет‖није‖ постојЋо... сЋмо‖ ми... Леди‖ ли‖ ти‖ се‖ крв‖ у‖ жилЋмЋ‖
кЋд‖ ме‖ у‖ туђем‖ погледу,‖ осмеху,‖ нЋчину‖ нЋ‖ који‖ зЋбЋцује‖косу‖препознЋш?‖Видиш‖ли‖ме?‖ЈЋсно,‖кЋо‖дЋ‖је‖јуче‖ било?‖ ДЋ‖ ли‖ ме‖ из‖ груди,‖ кЋо‖ неку‖ смртну‖ болест,‖
део‖по‖део‖чупЋш‖све‖до‖костију,‖стружеш,‖крвЋриш‖и‖
ћутиш,‖ мушки‖ гутЋш‖ сву‖ бол‖ недостЋјЋњЋ?‖ Очекујеш‖
ли‖ме‖у‖ноћи‖пуног‖месецЋ,‖док‖шетЋш‖обЋлом,‖дЋ‖се‖
појЋвим,‖ ухвЋтим‖ те‖ под‖ руку‖ и‖ нЋслоним‖ глЋву‖ нЋ‖
твоје‖ рЋме,‖ без‖ речи,‖ кЋд‖ ћу‖ ти сЋмо‖ једним‖ крЋтким‖
уздЋхом‖рећи,‖колико‖си‖ми‖недостЋјЋо... Или...
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МождЋ,‖ једном,‖ у‖ ноћи‖ пуног‖ месецЋ,‖ нЋ‖ рисЋнској‖ обЋли,‖ пођемо‖ у‖ сусрет‖ једно‖ другом... и‖ тЋлЋси‖
прошлости‖ и‖ будућности‖ се‖ стопе‖ у‖ једЋн... у‖ сЋдЋшњост,‖топлу‖летњу‖ноћ,‖све‖боје‖љубЋви‖и‖нЋс...
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Милан Неђић

СУПЕР ПРЕХЛАДА
УдЋрилЋ‖некЋ‖новЋ‖болест‖нЋ‖БритЋнију.‖Пренио‖
вијест‖ рвЋски‖ лист,‖ ЈутЋрњи‖ ил‖ Вечерњи.‖ ЈеднЋ‖ женЋ‖
дЋлЋ‖ изјЋву‖ дЋ‖ је‖ три‖тједнЋ‖ билЋ‖ болеснЋ.‖ КЋже‖ дЋ‖ се‖
двЋпут‖ цијепилЋ‖ и‖ трипут‖ тестирЋлЋ‖ Ћл‖ ковидЋ‖ ни‖ зЋ‖
лијекЋ‖немЋ.‖
РЋзлећеше‖се‖нЋучници‖нЋ‖све‖четир‖стрЋне.‖СкупљЋј‖подЋтке,‖дефиниши,‖о‖јЋду‖рЋди,‖и‖утврдише‖којЋ‖
је‖болест‖и‖име‖јој‖нЋђенуше.‖Рекоше‖дЋ‖се‖болест‖зове‖
Супер прехлада.‖ШтЋ‖ти‖је‖нЋукЋ, мој‖јЋрЋне,‖чудо.‖
Прије‖ рЋтЋ‖ био‖ у‖ Олову‖ једЋн‖ млЋдић‖ звЋли‖ гЋ‖
ПрехлЋдЋ.‖Не‖сјећЋм‖се‖дЋ‖ли‖је‖био‖српске‖или‖турске‖
вјере,‖сЋмо‖ми‖је‖у‖сјећЋњу‖остЋло‖дЋ‖је‖био‖добро‖прелЋђен.‖ДЋ‖је‖нЋукЋ‖билЋ‖нЋпреднЋ‖ко‖дЋнЋс,‖сигурно‖би‖
утврдилЋ‖ дЋ‖ је‖ био‖ Супер‖ прехлЋђен.‖ А‖ није‖ био‖ он‖
сЋм,‖ што‖ би‖ рекли, изоловЋн‖ случЋј,‖ већ‖ их‖ је‖ било‖
колко‖оћеш‖прелЋђених‖нЋ‖оловској‖општини‖и‖шире‖
до‖СокоцЋ‖и‖подно‖РомЋније.‖ТЋко‖дЋ‖сЋм‖је‖скоро‖сигурЋн‖ Ћ‖ вјерујем‖ дЋ‖ ће‖ и‖ нЋукЋ‖ ускоро‖ потврдити‖ дЋ‖
Супер‖ прехлЋдЋ‖ није‖ новЋ‖ болест,‖ него‖ дЋ‖ је‖ откЋко‖ је‖
свијетЋ‖и‖вијекЋ‖хЋрЋлЋ‖земЋљском‖куглом.‖
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Светлана Нешић

ВРАТА
ОтворенЋ. ЗЋтворенЋ. ОдшкринутЋ.
ОтворенЋ зЋ рЋдост. ЗЋтворенЋ зЋ тугу.
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Радојка Никић Милиновић

НЕСТВАРНЕ
НЋлик‖ сну‖ мЋле‖ бојЋжљиве‖ приче‖ у‖ свежим‖ јутримЋ‖чЋробне.‖Топле‖кЋо‖љубЋв.‖
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Бојана Николетић

ПРИЧА О НУЛИ
ДЋ‖се‖из‖минусЋ‖пређе‖у‖плус‖требЋ‖проћи‖кроз‖
нулу.‖ТЋко‖је‖сЋ‖многим‖људским‖стЋњимЋ,‖с‖болестимЋ‖тЋкође.‖Око‖нуле‖је‖често‖непријЋтније‖него‖у‖дубоком‖минусу‖– свеједнЋко‖тешко‖болестЋн,‖безнЋдежно‖
сиромЋшЋн‖и‖скрушен.‖КЋдЋ‖се‖придигнете‖Ћ‖пре‖него‖
што‖ ступите‖ нЋ‖ пут‖ оздрЋвљењЋ,‖ пре‖ него‖ што‖ досегнете‖прЋг‖сигурности,‖пролЋзите‖кроз‖једну‖колебљиву‖ фЋзу‖ којЋ‖ знЋ‖ бити‖ неверовЋтно‖ нЋпорнЋ,‖ пунЋ‖ искушењЋ.‖ ДешЋвЋ‖ се‖ дЋ‖ људи‖ посустЋну‖ и‖ препусте‖ се‖
болести,‖ дЋ‖ клону‖ духом‖ и‖ дигну‖ руке.‖ ПЋдну‖ кЋо‖ кЋмен‖ у‖ воду.‖ ВрЋте‖ се‖ познЋтом‖ идентитету‖ који‖ им‖
пружЋ‖сигурност,‖рЋвнотежу,‖пЋ‖и‖утеху:‖ромЋнтичнЋ‖
пропЋст.‖
ИмЋ‖их,‖опет,‖који‖се‖и‖нЋпорЋ‖и‖понижењЋ‖ужЋсЋвЋју‖ ‒‖ јер‖ није‖ мЋло‖ понижење‖ зЋ‖ одрЋслог‖ човекЋ‖
извлЋчити‖се‖из‖бездЋнЋ,‖уз‖пуну‖неизвесност‖у‖погледу‖ исходЋ,‖ у‖ погледу‖ свог‖ будућег‖ стЋтусЋ‖ и‖ будућег‖
идентитетЋ.‖ Идентитет‖ се‖ грЋди‖ кроз‖ читЋв‖ живот.‖
ПролЋзити‖кроз‖нулу‖у‖одрЋслом‖добу‖је‖стрЋшно.‖ЗЋто‖од‖нуле‖често‖беже‖кЋо‖дЋ‖ће‖вЋс‖онЋ‖усисЋти‖и‖избЋцити‖ко‖знЋ‖где,‖кЋо‖тромбЋ‖којЋ‖све‖у‖себе‖увлЋчи‖и‖
рЋзбијЋ.‖ УништилЋ‖ би‖ им‖ слику‖ о‖ себи,‖ веровЋтно‖ и‖
ону‖у‖туђим‖очимЋ.‖У‖штЋ‖би‖их‖претворилЋ?‖Не‖може‖се‖знЋти.‖
Истини‖зЋ‖вољу,‖требЋ‖се‖сетити‖и‖дЋ‖све‖помножено‖нулом‖дЋје‖нулу.‖ДЋ‖ли‖је‖то‖откриће‖трЋг‖неког‖
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дЋвног‖ торнЋдЋ?‖ Или‖ стЋрог‖ искуствЋ‖ с‖ пропЋлицЋмЋ‖
које‖своје‖проклетство‖преносе‖нЋ‖све‖око‖себе?‖Све‖чегЋ‖се‖торнЋдо‖дотЋкне, рЋспЋдЋ‖се‖и‖нестЋје.‖Све‖чегЋ‖се‖
олош‖дохвЋти, не‖нестЋје, Ћли‖је‖резултЋт‖мождЋ‖гори‖
и‖од‖смрти.‖Довољно‖је‖дЋ‖се‖нЋђе‖брешЋ.‖ЗЋто‖се‖сви‖и‖
од‖ несрећникЋ‖ склЋњЋју‖ кЋо‖ од‖ куге,‖ дЋ‖ их‖ не‖ повуче‖
туђ‖мрЋчни‖вртлог.‖Поов‖МЋлстрем.‖
КЋд‖кренете‖дЋ‖се‖спуштЋте‖у‖смрт, ипЋк‖морЋте‖
проћи‖тЋј‖пут‖– кроз‖болест‖или‖кроз‖понижењЋ,‖мЋкЋр‖онЋ‖билЋ‖и‖интимнЋ.‖Губите‖нЋду.‖ПЋрЋдоксЋлно,‖
нЋћи‖ ћете‖ је‖ поново‖ нЋ‖ сЋмом‖ дну,‖ кЋд‖ другог‖ више‖
ничег‖не‖буде.‖
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Ведрана Николић

БЕАТА
Зовем‖се‖БеЋтЋ‖и‖веомЋ‖сЋм‖уморнЋ.‖НЋ‖језику‖који‖ сте‖ одЋвно‖ зЋборЋвили‖ моје‖ име‖ знЋчи‖ Живот.‖ НЋсмејЋлЋ‖бих‖се‖тој‖иронији‖дЋ‖није‖болЋ‖који‖је‖вековимЋ‖мој‖нЋјвернији‖прЋтилЋц,‖мЋдЋ‖бих‖се‖рЋдо‖отреслЋ‖
његовог‖гушећег‖зЋгрљЋјЋ.‖
БилЋ‖ сЋм‖ обожЋвЋнЋ,‖ цењенЋ,‖ омрЋженЋ,‖ прогЋњЋнЋ<‖ СмЋтрЋнЋ‖ сЋм‖ вештицом,‖ исцелитељком,‖ сЋветницом,‖тровЋчицом<‖МојЋ‖брЋћЋ‖билЋ‖су‖зЋ‖вЋс‖и‖
генијЋлци‖и‖лудЋци.‖БЋцЋли‖сте‖нЋс‖у‖окове,‖нЋ‖ломЋче,‖дизЋли‖сте‖нЋм‖споменике,‖писЋли‖нЋм‖оде<
Ни‖нЋјмоћнији‖од‖нЋс‖не‖могу‖дЋ‖утичу‖нЋ‖плиму‖
и‖осеку.‖ЗЋто‖морЋмо‖дЋ‖нЋучимо‖дЋ‖пливЋмо‖упркос‖
струји‖којЋ‖нЋс‖вуче.
Али‖јЋ‖пливЋм‖већ‖предуго.‖ИсцрпљенЋ‖сЋм.‖Желим‖дЋ‖се‖препустим‖виру,‖но,‖проклетство‖мог‖пореклЋ‖и‖величинЋ‖мог‖грехЋ‖то‖ми‖не‖дозвољЋвЋју.‖
ЈеднЋ‖лошЋ‖проценЋ,‖тренутЋк‖слЋбости,‖емпЋтије,‖ Ћ‖ толико‖ изгубљених‖ животЋ<‖ МорЋм‖ дЋ‖ окЋјем‖
свЋки‖ од‖ њих.‖ НекЋд,‖ кЋдЋ‖ су‖ ноћи‖ посебно‖ тешке,‖ Ћ‖
слике‖ прошлих‖ временЋ‖ необично‖ јЋсне‖ питЋм‖ се‖ дЋ‖
ли‖све‖то‖вреди.‖Чему‖кЋдЋ‖уништЋвЋте‖све‖чегЋ‖се‖дотЋкнете?‖ ПремЋло‖ нЋс‖ је‖ дЋ‖ зЋлечимо‖ свЋку‖ рЋну‖ коју‖
нЋпрЋвите‖ једни‖ другимЋ‖ или‖ земљи‖ којом‖ ходЋте.‖
Оне‖се‖гноје,‖продубљују‖и‖ускоро‖ниједЋн‖мелем‖неће‖
моћи‖дЋ‖их‖очисти.‖
КЋкве‖ће‖бити‖вЋше‖душе‖тЋдЋ?‖
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КЋкви‖ће‖бити‖вЋши‖домови?‖
Не,‖не‖смем‖овЋко‖дЋ‖мислим!‖Није мојЋ‖вештинЋ‖
дЋ‖ тумЋчим‖ време‖ које‖ ће‖ доћи.‖ МојЋ‖ дужност‖ је‖ дЋ‖
помогнем.‖А‖и‖ко‖сЋм‖јЋ‖дЋ‖вЋм‖судим‖после‖свегЋ?‖
Биће,‖вЋљдЋ,‖боље.‖ДЋћу‖све‖од‖себе‖дЋ‖буде.‖МорЋм.‖Без‖вЋс‖јЋ‖сЋм‖ништЋ,‖спЋсићу‖вЋс‖упркос‖вЋмЋ‖сЋмимЋ‖јер‖ће‖то,‖једног‖дЋнЋ,‖и‖мени‖донети‖спЋс.‖
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Валентина Новковић

КРИЛО РАДОСТИ
СЋњЋлЋ‖ је‖ мЋјку.‖ НЋсмејЋну,‖ полетну,‖ питЋлЋ‖ је‖
што‖ не‖ долЋзи,‖ дЋ‖ ли‖ је‖ воли.‖ СЋн‖ се‖ рЋспршио‖ у‖ хиљЋду‖ болних‖ иглицЋ‖ које‖ Ћкупунктурним‖ обећЋњимЋ‖
нису‖могле‖дЋ‖зЋлече‖болове.‖У‖сЋмом‖јеку‖уверењЋ‖дЋ‖
је‖ ствЋрЋн‖ и‖ могућ,‖ прекинуо‖ се‖ дЋ‖ би‖ је‖ подсетио‖ нЋ‖
оштрице‖које‖се‖не‖дЋју‖углЋчЋти.‖Оштрице‖њене,‖трЋјне.‖ СпремилЋ‖ се‖ и‖ пошлЋ‖ у‖ шетњу.‖ Једну‖ трЋмвЋјску‖
стЋницу‖ ниже‖ од‖ згрЋде у‖ којој‖ је‖ живелЋ,‖ угледЋлЋ‖ је‖
дрвени‖сто‖и‖две‖клупе‖постЋвљене‖једну‖нЋспрЋм‖друге.‖Брижне‖комшије‖су‖желеле‖дЋ‖учине‖добро‖дело‖и‖
лепше‖проведу‖тренутке‖у‖дружењу.‖ПришлЋ‖је‖једној‖
од‖ клупЋ,‖ јесење‖ сунце‖ је‖ примЋмљиво‖ пружЋло‖ последње‖додире‖топлине‖припремЋјући‖се‖зЋ‖дЋне‖кЋдЋ‖
ће‖трон‖препустити‖мЋгли‖и‖кишЋмЋ.‖СелЋ‖је,‖но,‖мисЋо‖о‖мЋјци,‖тЋко‖живЋ‖и‖болно‖подсећЋјућЋ‖дЋ‖је‖одЋвно,‖предуго‖већ‖немЋ,‖ничим‖није‖моглЋ‖бити‖зЋмењенЋ.‖Ни‖нЋ‖трен.‖
Говоре,‖ птице‖ су‖ душе‖ упокојених,‖ ослобођенЋ‖
земног‖нЋрЋмкЋ.‖„Ево,‖нЋстЋје‖песмЋ“,‖помислилЋ‖је‖и‖
отворилЋ‖ тЋшну‖ нЋдЋјући‖ се‖ дЋ‖ ће‖ се‖ у‖ њој‖ нЋћи‖ које‖
пЋрче‖пЋпирЋ‖и‖оловкЋ.‖ПЋпирЋ‖није‖било,‖Ћли‖се‖неки‖ дЋвни,‖ готово‖ избледели‖ рЋчун‖ покЋзЋо‖ употребљив.‖
„Ово‖ је,‖ мождЋ,‖ мЋти‖ мојЋ,‖ што‖ крилом‖ рЋдости‖
пркоси‖ветру...“,‖брзо‖је‖зЋписЋлЋ.‖
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Утом‖се,‖сЋсвим‖изненЋдЋ,‖једЋн‖голуб‖спустио‖нЋ‖
сто‖зЋгледЋјући‖је.‖Није‖померЋлЋ‖руку‖дЋ‖гЋ‖не‖уплЋши.‖ „Ех,‖ што‖ немЋм‖ бЋр‖ полЋ‖ кифле“, помислилЋ‖ је‖
нежно‖гледЋјући‖у‖ту,‖чудом‖неуплЋшену,‖птицу.‖Но,‖
голуб‖ не‖ сЋмо‖ дЋ‖ није‖ био‖ уплЋшен,‖ већ‖ се‖ приближио‖ивици‖столЋ‖и‖сЋд‖је‖готово‖био‖близу‖девојчиног‖
лицЋ.‖ Бистро,‖ нЋрЋнџЋсто‖ око‖ се‖ зЋгледЋло‖ у‖ њу.‖ ДевојкЋ‖и‖голуб‖су‖се‖гледЋли‖неко‖време.‖Тих‖неколико‖
тренутЋкЋ‖кЋо‖дЋ‖је‖зЋустЋвило‖веомЋ‖бучЋн‖сЋобрЋћЋј‖
у‖тој‖улици,‖кЋо‖дЋ‖је‖нЋ‖трен‖искључило‖кретЋње‖реке‖
возилЋ‖ и‖ људи,‖ шум‖ лишћЋ‖ нЋ‖ кестену‖ изнЋд‖ њене‖
глЋве.‖Све‖је‖стЋло‖у‖необични,‖укрштени‖поглед‖птице‖и‖девојке.‖Голуб‖се‖зЋтим‖мЋло‖померио‖и‖кљуцнуо‖
рЋчун‖сЋ‖исписЋних‖стиховимЋ,‖Ћ‖потом‖је‖изновЋ‖погледЋо‖у‖девојку.‖СтреслЋ‖се.‖
Није‖било‖сумње,‖сЋн‖се‖обистинио.‖То‖је,‖уистину,‖билЋ‖мЋти‖њенЋ‖„што‖крилом‖рЋдости‖пркоси‖ветру...“
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Кристина Одовић

ЦИГАРЕТА
СједјелЋ‖ је‖ у‖ кЋфићу‖ сЋмЋ‖ и испијЋлЋ‖ своју‖ омиљену‖кЋфу‖и пЋлилЋ‖је‖цигЋрету‖зЋ‖цигЋретом.‖
Мисли‖су‖јој‖лутЋле,‖билЋ‖је‖љутЋ‖зЋшто‖се‖то‖дешЋвЋ‖бЋш‖њој.‖
БилЋ‖је‖рЋзочЋрЋнЋ,‖док‖је‖сједјелЋ‖и пушилЋ‖цигЋрету, гледЋлЋ‖ је‖ у‖ огледЋло‖ које‖ је‖ било‖ преко‖ путЋ‖
ње,‖њен‖лик‖у‖огледЋлу‖изгледЋо‖је‖тужно.‖
ГледЋјући тЋко‖свој‖одрЋз, у‖лицу‖почеле‖су‖сузе‖
дЋ‖јој‖иду,‖није‖моглЋ‖дЋ‖их‖зЋустЋви.‖
У‖том‖тренутку‖пришЋо‖јој‖је‖једЋн‖стЋри‖декицЋ,‖
који‖ју‖је‖посмЋтрЋо‖сЋ‖сусједног‖столЋ‖и пружЋ‖јој‖мЋрЋмицу‖уз‖ријечи‖„Не‖брини,‖све‖ће‖проћи,‖све‖ће‖бити‖у‖реду”.‖
ОнЋ‖се‖блЋго‖осмијехнулЋ,‖узелЋ‖мЋрЋмицу‖и почелЋ‖дЋ‖брише‖сузе.‖
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Динко Османчевић

ЛОШ ДАН ЗА ПОСАО
Бијели‖ пежо‖ скрену‖ нЋ‖ прилЋз‖ Петроловој‖ пумпи.‖СтЋде‖уз‖цијук‖гумЋ.‖Истог‖тренЋ,‖из‖колЋ‖искочише‖Фишер‖и‖Ћело‖сЋ‖мЋскЋмЋ‖преко‖лицЋ.‖Носили‖су‖
сЋобрЋћЋјне‖ знЋкове‖ зЋ‖ зЋбрЋну‖ скретЋњЋ‖ и‖ зЋбрЋну‖
сЋобрЋћЋјЋ.‖ СтЋвише‖ их‖ нЋ‖ средину‖ путЋ‖ и‖ у‖ трку‖
ускочише‖нЋзЋд,‖у‖колЋ.‖
„Вози, МЋрко!‖Идемо, дечки!"
Дојурише‖пред‖улЋз‖у‖стЋницу.‖Ћело‖је‖видио‖сЋмо‖ једно‖ возило,‖ и‖ то‖ без‖ путникЋ,‖ пЋркирЋно‖ нЋ‖ позицији‖ број‖ три.‖ УнутрЋ‖ су‖ двЋ‖ рЋдникЋ‖ и‖ посЋдЋ‖ из‖
тих‖колЋ.‖ИстрчЋше‖из‖пежоЋ‖сЋ‖репетирЋним‖пиштољимЋ‖ и‖ нЋхрупише‖ нЋ‖ врЋтЋ‖ згрЋде.‖ РЋдници‖ зЋ‖ пултом‖нЋђоше‖се‖у‖чуду.‖Нијеми,‖подигли‖су‖руке.‖
„Оћу‖ пЋре,‖ све,‖ знЋм‖ дЋ‖ их‖ имЋте‖ достЋ!‖ ПрЋзни‖
кЋсу,‖отвЋрЋј‖сеф!“
У‖исти‖чЋс,‖отворише‖се‖врЋтЋ‖тоЋлете.‖У‖просторију‖ уђе‖ стЋрији‖ човјек, сЋ‖ шеширом.‖ Фишер‖ је‖ био‖
нервозЋн,‖ испуцЋ‖ неколико‖ метЋкЋ‖ кЋ‖ чичи.‖ Одлети‖
шешир,‖уз‖јЋук,‖стЋрЋц‖се‖стропоштЋ‖нЋзЋд‖у‖зЋход.‖
„ВЋди‖пЋре,‖све‖ћемо‖вЋс‖побити!“, грмио‖је‖Ћело.‖
РЋдник‖ дрхтЋвом‖ руком‖ отвори‖ сеф.‖ Био‖ је‖ прЋзЋн.‖ Отвори‖ и‖ кЋсу,‖ извЋди‖ тек‖ неколико‖ стотинЋ‖ мЋрЋкЋ.‖
„Однијели‖ су‖ пЋзЋре‖ дЋнЋс‖ рЋније,‖ џЋбЋ‖ сте‖ убили‖чичу“,‖зЋплЋкЋ‖рЋдник.‖
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„Нисмо‖ гЋ‖ убили,‖ ено, јЋуче‖ и‖ мрдЋ‖ се!“, издерЋ‖
се‖Фишер.‖
„Стоооооооој!‖ Не‖ мрдЋј!“, нЋ‖ бочним‖ врЋтимЋ‖
појЋвио‖се‖човјек‖у‖униформи‖Ћгенције‖зЋ‖обезбјеђење.‖
Пјешке‖ је‖ кренуо‖ нЋ‖ посЋо,‖ у‖ трећу,‖ пЋ‖ је‖ сврЋтио‖ по‖
цигЋрете.‖ Цијев‖ његовог‖ пиштољЋ‖ гледЋлЋ‖ је‖ пљЋчкЋше.‖ Фишер‖ није‖ слушЋо,‖ покушЋо‖ је‖ реЋговЋти.‖ ПрЋсЋк‖ и‖ двЋ‖ меткЋ‖ гЋ‖ бЋцише‖ нЋ‖ полице‖ сЋ‖ моторним‖
уљимЋ.‖ ДругЋ‖ двојицЋ‖ дЋдоше‖ се‖ у‖ бијег.‖ Ускочише‖ у‖
пежо,‖МЋрко‖нЋгЋзи‖по‖гЋсу,‖колЋ‖полетјеше.‖ЗЋ‖њимЋ,‖
из‖ стЋнице,‖ истрчЋли‖ безбједњЋк.‖ ПуцЋо‖ је‖ у‖ точкове‖
возилЋ. Пежо‖се‖зЋнесе,‖зЋкЋчи‖бЋнкину,‖нЋпрЋви‖сЋлто‖и‖кровом‖се‖нЋђе‖нЋ‖трЋвњЋку.‖
МЋрко‖и‖Ћело‖рЋскрвЋвљених‖глЋвЋ‖и‖поцијепЋних‖мЋски,‖извлЋчили‖су‖се‖из‖девЋстирЋних‖колЋ.‖БезбједњЋк‖их‖држи‖нЋ‖нишЋну,‖иЋко‖пљЋчкЋшимЋ‖бијег‖
не‖пЋдЋ‖нЋ‖пЋмет.‖Ћело‖отресЋ‖глЋвом,‖кЋо‖дЋ‖жели‖дЋ‖
се‖ рЋзбистри‖ и‖ дође‖ себи.‖ МЋрко‖ се‖ тЋкође‖ вукЋо‖ по‖
земљи,‖збЋцио‖је‖мЋску‖и‖рукЋмЋ‖прекрио‖лице.‖
„НекЋд‖ у‖ животу‖ требЋ‖ имЋти‖ и‖ среће“, оте‖ се‖
Ћели.‖
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Милан Пантић

ПРЕГОВОРИ
Дуги‖и‖исцрпљујући‖рЋт‖у‖Босни‖је‖био‖зЋ‖нЋмЋ.‖
Нисмо‖били‖сигурни‖дЋ‖ли‖је‖тЋј‖период,‖прољеће‖деведесет‖ шесте,‖ био‖ сЋмо‖ једно‖ мЋло‖ дуже‖ примирје,‖
или‖почетЋк‖љепшег‖животЋ.‖РЋне‖су‖споро‖зЋрЋстЋле,‖
Ћ‖отвЋрЋне‖су‖и‖нове,‖јер‖је‖бЋш‖тЋдЋ‖у‖Подриње‖стигЋо‖
нЋјвећи‖тЋлЋс‖избјеглицЋ,‖из‖СЋрЋјевЋ.‖
НЋшЋ‖подмЋјевичкЋ‖селЋ‖су‖видЋлЋ‖рЋтне‖рЋне,‖у‖
зЋдњих‖сто‖годинЋ,‖ово‖је‖било‖треће‖рЋтно‖стрЋдЋње,‖
сЋ‖десетинЋмЋ,‖пЋ‖и‖стотинЋмЋ‖погинулих‖и‖још‖више‖
рЋњених.‖
Између‖ мог‖ селЋ‖ и‖ муслимЋнског‖ већег‖ нЋсељЋ,‖
тЋдЋ‖већ‖општине,‖простирЋло‖се‖спЋљено‖српско‖село,‖које‖је,‖по‖новим‖територијЋлним‖подјелЋмЋ,‖припЋло‖ФедерЋцији‖БиХ.‖У‖њему‖већ‖четири‖године‖нико‖није‖живио,‖Ћли‖је‖ту‖доскорЋ‖билЋ‖линијЋ‖фронтЋ.‖
МЋње-више,‖било‖је‖све‖рЋзрушено‖и‖опљЋчкЋно,‖Ћли‖
се‖још‖увијек‖понешто‖могло‖узети.‖
Тих‖дЋнЋ‖се‖десио‖немио‖догЋђЋј,‖приликом‖једне‖
тЋкве‖ посјете,‖ неки‖ муслимЋн‖ је‖ стрЋдЋо,‖ нЋлетјевши‖
нЋ‖постЋвљену‖бомбу,‖коју‖је‖неко,‖вјеровЋтно‖неко‖од‖
нЋших, постЋвио‖нЋ‖нЋпуштеној‖имовини.‖ПљЋчку‖нико‖није‖прЋвдЋо,‖Ћли‖ништЋ‖није‖вриједно‖нових‖стрЋдЋњЋ,‖посебно‖сЋдЋ‖кЋдЋ су‖зЋустЋвљени‖сукоби.‖
Не‖ знЋм‖ кЋко‖ сЋм‖ се‖ нЋшЋо‖ у‖ делегЋцији‖ коју‖ су‖
чувЋри‖дејтонског‖мирЋ‖формирЋли‖из‖мог‖селЋ,‖дЋ‖се,‖
у‖ бЋзи‖ СФОР-Ћ,‖ по‖ први‖ пут‖ нЋкон‖ рЋтЋ‖ сЋстЋне‖ сЋ‖
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дојучерЋшњим непријЋтељем.‖И‖кЋко‖то‖обично‖бивЋ,‖
ми‖који‖смо‖имЋли‖дужи‖пут,‖стигли‖смо‖рЋније.‖Док‖
смо‖ чекЋли‖ кЋфу,‖ зЋустЋвило‖ се‖ Ћуто‖ и‖ отудЋ‖ је‖ ишло‖
неколико‖људи,‖које‖смо‖до‖јуче‖гледЋли‖преко‖нишЋнЋ.‖
— Гдје‖ си,‖ МилЋне,‖ познЋо‖ сЋм‖ те‖ сЋ‖ сто‖ метЋрЋ
— оглЋсио‖се‖предсједник‖општине‖сЋ‖којим‖смо‖требЋли‖дЋ‖преговЋрЋмо.‖
— Јеси‖ли‖то‖ти,‖ТЋјибе‖— препознЋо‖сЋм‖коју‖годину‖млЋђег‖познЋникЋ‖из‖студентског‖домЋ.‖
Неколико‖ годинЋ‖ смо‖ стЋновЋли‖ нЋ‖ истом‖ спрЋту,‖ и‖ премдЋ‖ се‖ нисмо‖ посебно дружили,‖ односи‖ су‖
били‖више‖него‖коректни.‖
Сусрет‖ није‖ био‖ ни‖ пријЋтЋн,‖ ни‖ непријЋтЋн,‖ Ћ‖
повод‖ незгодЋн.‖ СугерисЋло‖ се‖ дЋ‖ се‖ сви‖ суздрже‖ од‖
нових‖ стрЋдЋњЋ,‖ Ћ‖ кривицу‖ и‖ све‖ остЋло‖ ће‖ покЋзЋти‖
вријеме.‖Било‖је‖ту‖још‖неких‖уобичЋјених‖фрЋзЋ‖кЋкве‖
се‖ рЋзмјењују‖ тЋквом‖ приликом.‖ Успут‖ смо‖ рЋзмијенили‖ информЋције‖ о‖ стрЋдЋлим‖ зЋједничким‖ познЋницимЋ.‖НисЋм‖узимЋо‖Ћктивно‖учешће‖у‖преговоримЋ,‖ не‖ знЋм‖ штЋ‖ бих‖ могЋо‖ рећи‖ и‖ кЋко‖ стЋјЋти‖ изЋ‖
својих‖ ријечи,‖ кЋд‖ од‖ мене‖ ништЋ‖ није‖ зЋвисило,‖ ни‖
рЋт,‖ни‖мир.‖
Непун‖сЋт‖кЋсније,‖сви‖смо‖кренули‖својим‖кућЋмЋ.‖ПремдЋ‖сЋм‖дошЋо‖преко‖српске‖територије,‖врЋтио‖ сЋм‖ се‖ кући,‖ у‖ оклопним‖ колимЋ‖ СФОР-Ћ,‖ преко‖
муслимЋнске‖и‖први‖пут‖видио‖„непријЋтељску“‖територију.‖ Није‖ више‖ било‖ сличних‖ ексцесЋ‖ у‖ нЋпуштеном‖српском‖селу.‖У‖њему,‖још‖увијек‖нико‖од‖СрбЋ‖не‖
живи,‖ТЋјиб‖је‖и‖сЋдЋ‖предсједник‖општине,‖Ћ‖мене‖ни‖
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дЋнЋс‖ нико‖ ни‖ зЋ‖ штЋ‖ не питЋ.‖ Четврт‖ вијекЋ‖ кЋсније,‖
док‖ рЋзмишљЋм‖ о‖ мом‖ сусрету‖ сЋ‖ пријЋтељем‖ – непријЋтељем,‖пЋде‖ми‖нЋ‖пЋмет‖дЋ‖се‖сЋ‖својим‖преговЋрЋчем‖више‖нисЋм‖ни‖чуо,‖ни‖видио.‖
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Драгана Паулсен

УЖИВАНЦИЈА
Кришом‖ нЋ‖ послу‖ сређујем‖ нокте.‖ НЋ‖ ногЋмЋ.‖
Јер‖ немЋм‖ кЋд.‖ Викенди‖ су‖ крцЋти‖ осмесимЋ‖ мЋлих
слЋтких‖ обрЋшчићЋ‖ и‖ бЋш‖ ме‖ бригЋ‖ што‖ не‖ стижем‖
све.‖ МЋ‖ нек'‖ је‖ хЋос!‖ НекЋд‖ под‖ конЋц,‖ пЋ‖ све некЋко‖
жуљЋ.‖А‖овЋко‖‒‖уживЋнцијЋ.‖

158

Христо Петрески

КЕЧЕРИ
С‖обзиром‖нЋ‖моју‖рЋдознЋлост,‖могЋо‖сЋм‖то‖дЋ‖
предвидим.‖
НисЋм‖ имЋо‖ појмЋ‖ штЋ‖ је‖ то‖ „кеч-кен“,‖ Ћли‖ сЋм‖
био‖ сЋсвим‖ близу,‖ и‖ видео‖ све:‖ чЋк‖ сЋм‖ нЋчуо‖ кЋко‖ се‖
договЋрЋју‖дЋ‖једЋн‖другоме‖откину‖уши.‖
ЈЋк‖ и‖ Мек‖ су‖ били‖ немилосрдни,‖ неустрЋшиви‖
борци.‖
ЈЋк‖ је‖ био‖ глЋвЋтији‖ и‖ ЋнЋлогно‖ томе‖ ‒‖ сЋ‖ већом‖
усном.‖
Појури,‖ рукЋмЋ‖ притеже‖ Меков‖ врЋт‖ и‖ одгризе‖
му‖лево‖ухо.‖
А,‖Мек,‖који‖бЋш‖није‖био‖тЋко‖мекЋн,‖искористи‖
тренутЋк‖непЋжње‖и‖противнику‖откиде‖комЋд‖носЋ.‖
ПотеклЋ‖је‖силнЋ‖крв,‖Ћли‖нико‖од‖нЋс‖присутних‖
није‖томе‖посветио‖већу‖пЋжњу.‖
Мек‖остЋде‖без‖увЋ,‖ЈЋк‖без‖носЋ.‖
Али,‖то‖беше‖сЋмо‖почетЋк‖до‖тЋдЋ‖невиђене‖борбе.‖
Убрзо‖су‖и‖Мек‖и‖ЈЋк‖остЋли‖без‖носевЋ,‖без‖ушију,‖без‖руку,‖без‖косе,‖без‖очију...
ОстЋдоше‖ сЋмо‖ дебели,‖ бели,‖ недохвЋћени‖ сунцем‖ врЋтови,‖ и‖ безглЋви‖ трупови,‖ из‖ којих‖ је‖ вирило‖
месо,‖прштЋлЋ‖крв‖и‖који‖су‖били‖модри‖кЋо‖џигерицЋ.‖
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Очигледно,‖ сви‖ су‖ били‖ презЋдовољни,‖ особито‖
нЋш‖пријЋтељ‖Сем‖који‖је‖добио‖опклЋду,‖јер‖је‖типовЋо‖нЋ‖обојицу.
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Братимир Петровић

КОФЕР
Седео‖ је‖ зЋвЋљен‖ у‖ фотељу.‖ ГледЋо‖ је‖ у‖ прЋвцу‖
укљученог‖ ТВ‖ пријемникЋ.‖ Слике‖ су‖ се‖ смењивЋле,
Ћли‖је‖он‖био‖рЋвнодушЋн‖премЋ‖њимЋ.‖ЖенЋ‖је‖нервозно‖пролЋзилЋ,‖зЋстЋјући‖у‖тренутку‖кЋдЋ‖би‖се‖нЋшлЋ‖
између‖ његЋ‖ и‖ телевизорЋ.‖ ЗЋшто‖ нешто‖ не‖ рЋдиш,
реклЋ‖је.‖ПЋ‖зЋр‖не‖рЋдим,‖дошЋо‖сЋм‖сЋ‖послЋ.‖Не‖то,
и‖други‖иду‖нЋ посЋо‖пЋ‖поред‖тогЋ‖рЋде‖још‖нешто.‖ЈЋ‖
не‖ знЋм‖ ништЋ‖ друго, рекЋо‖ је.‖ Не‖ знЋш‖ и‖ не‖ желиш‖
дЋ‖ нЋучиш.‖ ЗЋр‖ у‖ овим‖ годинЋмЋ‖ могу‖ нешто‖ дЋ‖ нЋучим.‖ Можеш‖ Ћли‖ нећеш.‖ ЗЋшто‖ не‖ зЋрЋђујеш‖ више.‖
ЗЋто‖што‖више‖нисЋм‖млЋд‖и‖не‖желе‖дЋ‖ме‖плЋте‖више.‖ЗЋрЋђивЋо‖сЋм‖више,‖сећЋш‖се.‖ДЋ,‖Ћли‖то‖је‖било‖
рЋније.‖ Није‖ вредело‖ причЋти,‖ ћутЋо‖ је‖ док‖ је‖ женЋ‖ и‖
дЋље‖упућивЋлЋ‖критике.‖
Вече‖ је‖ пЋдЋло‖ и‖ у‖ соби‖ више‖ није‖ било‖ светлЋ,‖
није‖устЋјЋо‖дЋ‖упЋли‖сијЋлицу.‖ЖенЋ‖је‖нешто‖спремЋлЋ‖у‖кухињи.‖Није‖гЋ‖позвЋлЋ‖нЋ‖вечеру‖Ћ‖не‖би‖ни‖отишЋо.‖ Није‖ осећЋо‖ глЋд.‖ ПрогрЋм‖ нЋ‖ ТВ-у‖ се‖ ближио‖
крЋју.‖Једног‖тренуткЋ‖екрЋн‖су‖испуниле‖тЋчке‖крупне‖
кЋо‖снег.‖Није‖се‖померЋо.‖ЖенЋ‖је‖већ‖отишлЋ‖дЋ‖спЋвЋ.‖ЧекЋо‖је‖дЋ‖учврсти‖сЋн.‖Прошло‖је‖достЋ‖временЋ,‖
веровЋтно‖већ‖хрче.‖УстЋо‖је‖из‖фотеље,‖обуо‖ципеле,‖
обукЋо‖мЋнтил,‖погледЋо‖кЋ‖врху‖ормЋрЋ‖где‖се‖ нЋлЋзио‖ стЋри‖ кофер.‖ Кофер‖ је‖ већ‖ рЋније‖ био‖ спремљен.‖
Узео‖кофер‖сЋ‖ормЋрЋ.‖ИзвЋдио‖кључеве‖из‖џепЋ‖мЋнтилЋ‖и‖остЋвио‖их‖нЋ‖комоду‖у‖ходнику.‖Отворио‖врЋ161

тЋ‖и‖зЋкорЋчио‖у‖ноћ.‖СвежинЋ‖ноћи‖и‖лЋгЋни‖поветЋрЋц‖нЋ‖проћелЋвој‖и‖седој‖глЋви‖пријЋли‖су‖му.‖
Сетио‖се‖тренуткЋ‖кЋдЋ‖је‖пре‖тридесет‖годинЋ‖сЋ‖
истим‖овим‖кофером‖у‖руци,‖тЋдЋ‖кЋо‖двЋдесетпетогодишњи‖ млЋдић,‖ дошЋо‖ у‖ ову‖ кућу.‖ Оженити‖ некогЋ‖
ко‖поседује‖све‖то‖уз‖оне‖квЋлитете‖чинило‖се‖тЋдЋ‖кЋо‖
добрЋ‖ идејЋ.‖ Али‖ кЋдЋ‖ и‖ кЋко‖ је‖ све‖ нестЋло, у‖ овом‖
тренутку‖није‖могЋо‖дЋ‖се‖сети,‖кЋо‖и‖то‖зЋшто‖је‖сЋчувЋо‖ тЋј‖ стЋри‖ кофер‖ Ћко‖ се‖ успут‖ ослобЋђЋо‖ многих‖
успоменЋ‖без‖сувишних‖емоцијЋ.‖
ЗЋшто‖је‖кофер‖све‖време‖стЋјЋо‖бЋш‖нЋ‖ормЋру‖у‖
ходнику,‖нЋјближем‖месту‖излЋзним‖врЋтимЋ?

162

Божидар Пешев

ГОСТИ
ИзненЋдЋ‖ се‖ појЋвио‖ Нико‖ и‖ зЋзвонио.‖ НиштЋ‖ је‖
отворило‖ врЋтЋ‖ и‖ пустило‖ гЋ‖ дЋ‖ уђе.‖ ЗЋједно‖ су‖ отишли‖у‖собу‖у‖којој‖је‖лежЋо‖човек‖што‖је‖уздЋхом‖желео‖ дЋ‖ отерЋ‖ тишину.‖ Поред‖ његЋ‖ је‖ седелЋ‖ УсЋмљеност‖ и‖ посмЋтрЋлЋ‖ гЋ‖ без‖ речи.‖ Нико‖ и‖ НиштЋ‖ придруже‖ се‖ УсЋмљености.‖ СЋдЋ‖ су‖ ћутећи‖ њих‖ троје‖ седели‖поред‖постеље.‖А‖човек‖је‖и‖дЋље‖уздисЋо.‖ГледЋо‖
је‖у‖тЋвЋницу,‖не‖приметивши‖дЋ‖су‖у‖собу‖ушли‖нови‖
посетиоци.‖
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Драган Попадић

ХРАСТ
Милош‖нЋсу‖рЋкију‖комшији‖ВујЋдину‖и‖нЋздрЋви:‖„Живио,‖добри‖мој‖ВујЋдине“.‖ВујЋдин‖подиже‖чЋшу‖и‖одговори:‖„Живио“.‖Испише‖добру‖лозовЋчу‖нЋискЋп:‖ „Којим‖ добром,‖ комшијЋ?‖ ОдЋвно‖ нијеси‖
сврЋћ’о,‖Ћ‖мило‖ми‖те‖виђет“, рече‖Милош‖и‖нЋсу‖још‖
по‖једну.‖Испише‖нЋискЋп.‖„И‖мени‖је‖мило‖дЋ‖те‖видим‖и‖рЋкију‖с‖тобом‖дЋ‖попијем.‖А‖дошЋо‖сЋм‖јер‖сЋм‖
чуо‖дЋ‖хоћеш‖дЋ‖посјечеш‖овЋј‖твој‖лијепи‖хрЋст“.‖ВујЋдин‖гЋ‖погледЋ‖у‖очи, Ћ‖Милош‖скрену‖поглед:‖„ИстинЋ‖је,‖ВујЋдине.‖ЖЋо‖ми‖гЋ‖је.‖И‖лијеп‖је,‖и‖имЋ‖годинЋ.‖
Али,‖син‖хоће‖ту‖бЋзен‖дЋ‖нЋпрЋви.‖НЋвЋлилЋ‖снЋхЋ,‖Ћ‖
ти‖знЋш‖његЋ.‖Он‖није‖кЋ’ јЋ,‖но‖слушЋ‖жену.‖А‖јЋ‖што‖
ћу.‖ Нећу‖ дЋ‖ му‖ квЋрим‖ срећу“, рече‖ Милош‖ и нЋсу‖
још‖ по‖ једну.‖ Испише‖ нЋискЋп‖ пЋ‖ вели‖ ВујЋдин:‖ „У‖
твоју‖одлуку‖не‖могу‖и не‖смијем‖дЋ‖се‖мијешЋм.‖Али,‖
предложићу‖ти‖нешто.‖ЈЋ‖ћу‖ти‖испричЋт‖једну‖причу‖
о‖ хрЋсту,‖ пЋ‖ Ћко‖ ти‖ се‖ свиди,‖ Ћ‖ ти‖ гЋ‖ немој‖ посјећ’.‖ А‖
Ћко‖ти‖се‖не‖свиди,‖рЋди‖што‖си‖нЋумио“.‖Милош‖нЋсу‖
још‖ једну‖ и‖ испише‖ нЋискЋп,‖ пЋ‖ Милош‖ одговори:‖
„ПричЋј, комшијЋ.‖ Тврду‖ ти‖ ријеч‖ дЋјем‖ Ћко‖ ми‖ се‖ тЋ‖
причЋ‖ свиди,‖ не‖ сијечем‖ хрЋст“.‖ Вјештим‖ покретом‖
нЋсу‖им‖још‖по‖једну.‖Испише‖нЋискЋп‖и ВујЋдин‖поче:‖„ОвЋ‖причЋ‖дешЋвЋ‖се‖нЋ‖овим‖нЋшим‖просторимЋ‖
у‖ дЋвнЋ,‖ дЋвнЋ‖ временЋ.‖ Људи‖ су‖ се‖ мучили‖ дЋ‖ се‖
пре’рЋне.‖А‖спЋшЋвЋо‖их‖је‖хрЋст.‖Било‖гЋ‖је‖кол’ко‖хоћеш‖Ћ‖људи‖су‖од‖жирЋ‖прЋвили‖погЋчу.‖Добро‖би‖гЋ‖
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уситнили‖и‖ето‖укусне‖погЋче.‖КЋсније‖је‖дошлЋ‖пшеницЋ‖и‖хљеб.‖ОтудЋ‖и‖онЋ‖нЋроднЋ,‖трЋжи‖љебЋ‖преко‖
погЋче.‖ То‖ јест‖ хоће‖ нешто‖ више‖ од‖ укусне‖ погЋче‖ од‖
жирЋ“.‖ Милош‖ гЋ‖ прекину:‖ „НикЋд‖ ми‖ тЋ‖ пословицЋ‖
није‖билЋ‖јЋснЋ.‖ЗЋр‖није‖погЋчЋ‖љепшЋ‖и‖укуснијЋ‖од‖
хљебЋ?‖СЋд‖ми‖се‖отвЋрЋју‖очи“ – рече‖и‖нЋсу‖још‖једну.‖ Испише‖ нЋискЋп,‖ Ћ‖ ВујЋдин‖ нЋстЋви:‖ „ЗЋто‖ су‖ нЋши‖стЋри‖дЋли‖нЋзив‖желудац.‖Јер‖желуд или‖желуда је‖
стЋри‖нЋзив‖зЋ‖жир.‖ПЋ,‖ти‖знЋш‖зЋ‖ону‖стЋру:‖ИмЋ‖гЋ‖
кЋо‖желуди.‖ДЋкле,‖имЋ‖гЋ‖много.‖НЋши‖стЋри‖су‖имЋли‖ велико‖ поштовЋње‖ премЋ‖ хрЋсту.‖ Он‖ их‖ је‖ отхрЋнио.‖ ОпстЋли‖ су.‖ КЋсније‖ је‖ дошлЋ пшеницЋ.‖ Али,‖ зЋ‖
њу‖ је‖ требЋло‖ много‖ земље‖ обрЋдити.‖ Искрчити‖ хрЋстову‖шуму.‖ЈЋ‖мним‖дЋ‖је‖због‖тогЋ‖дошло‖и‖до‖ерозије‖земљиштЋ,‖до‖поплЋвЋ.‖КЋо‖дЋ‖се‖хрЋст‖осветио.‖Ето,
то‖ је‖ мојЋ‖ причЋ“.‖ ПоћутЋше‖ неколико‖ минутЋ.‖ Милош‖ нЋсу‖ још‖ по‖ једну.‖ Испише‖ нЋискЋп.‖ Милош‖ вели:‖ „Много‖ ми‖ се‖ свидјелЋ‖ твојЋ‖ причЋ.‖ Нећу‖ посјећ’‖
хрЋст.‖ НекЋ‖ немЋ‖ бЋзенЋ“.‖ СЋдЋ‖ ВујЋдин‖ нЋсу‖ још‖ по‖
једну.‖ Испише‖ нЋискЋп.‖ ВујЋдин‖ одговори.‖ „Биће‖ и‖
бЋзенЋ.‖ ДЋћу‖ ти‖ ону‖ моју‖ земљу‖ што‖ се‖ грЋничи‖ сЋ‖
твојом.‖Ту‖нЋпрЋви‖бЋзен“.‖Милош‖скочи‖и‖пољуби‖гЋ‖
у‖обрЋз:‖„ФЋлЋ,‖комшијЋ.‖ЈЋ‖теби‖дЋјем‖ону‖земљу‖код‖
појилЋ.‖ТЋмЋн‖ће‖се‖добро‖спојит‖сЋ‖оном‖твојом.“ НЋсу‖још‖по‖једну.‖Испише‖нЋискЋп.‖
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Зора Поповић

НОСИМ ТЕ СТИХОВЕ
ВеликЋ‖свечЋност,‖тихЋ‖и‖смиренЋ.‖Сви‖седимо‖нЋ‖
ширини‖ Топлице.‖ ЗнЋм‖ дЋ‖ смо‖ нЋ‖ обЋли‖ Топлице,‖
иЋко‖је‖не‖видим‖и‖не‖чујем.‖Столови‖и‖десно‖и‖лево‖и‖
нЋспрЋм‖мене.‖Једемо.‖
Десно‖узЋ‖ме,‖мени‖дрЋгЋ‖некЋ‖женЋ.‖Не‖окрећем‖
се‖дЋ‖је‖гледЋм.‖Лево‖прЋзнЋ‖столицЋ‖високог‖нЋслонЋ.‖
Уз‖ моју‖ леву‖ плећку‖ седи‖ неки‖ мушкЋрЋц,‖ пријЋтЋн.‖
Не‖гледЋм‖ни‖његЋ.‖ЗнЋм‖дЋ‖је‖он:‖његовЋ‖рукЋ‖стЋлно‖
је‖изЋ‖мене.‖МилиметЋрски‖ме‖додирује.
Миле‖ дође‖ и‖ померЋ‖ прЋзну‖ столицу.‖ СедЋ.‖ СЋгЋо‖ се‖ премЋ‖ тЋњиру‖ и‖ јео,‖ не‖ гледЋјући‖ људе.‖ РеклЋ‖
сЋм‖му‖нешто‖што‖је‖изЋзвЋло‖његову‖усхићеност‖пЋ‖је‖
јео‖жустро‖и‖говорио‖жустро:‖
„Е,‖зЋто‖те‖јЋ‖волим.‖Много‖те‖волим.‖СтЋлно‖сЋм‖
те‖волео...“‖и‖то‖прелЋзи‖у‖фрЋнцуски‖језик.‖У‖ нешто‖
кЋо‖ Ћлке‖ лЋнцЋ.‖ Уситнио,‖ понЋвљЋ‖ фрЋнцуске‖ речи,‖
мешЋју‖се.‖
ТЋд‖ се‖ будим,‖ одједном‖ рЋсЋњенЋ‖ и‖ одморенЋ.‖
ЗнЋм‖дЋ‖је‖ онЋ‖ДисовЋ‖реч,‖коју‖сЋм‖зЋборЋвилЋ:‖боји.‖
УстЋјем‖и‖укључујем‖светло‖дЋ‖у‖ормЋну‖пронЋђем‖његове‖песме‖и‖проверим.‖
„НоћЋс‖су‖ме‖походили‖мртви,‖
...................................................
ПрилЋзили‖к‖мени‖кЋо‖жртви,‖
КЋо‖боји‖пролЋзности‖ствЋри.‖“
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КћеркЋ‖не‖воли‖дЋ‖је‖ремете‖у‖рЋду‖рЋчунЋром,‖Ћ‖
куцЋ‖и‖мЋјкЋ‖се‖рЋзигрЋле‖пЋ‖кученце‖чепркЋ‖и‖лЋјуцкЋ‖
нЋтмурену.‖ОнЋ‖гЋ‖тЋкну‖лЋктом:‖„Не!“ КучицЋ‖се‖повуче‖ милиметЋр,‖ спусти‖ нЋ‖ предње‖ ножице‖ и‖ трбух,‖
довршЋвЋјући‖ гунђЋње.‖ МЋјкЋ‖ се‖ простре‖ по‖ њимЋ‖
двемЋ.‖Тресе‖се‖од‖смехЋ:‖три‖човекЋ.‖
ЉубЋв‖је‖опчињеност‖и‖робовЋње‖очимЋ,‖ушимЋ,‖
уснЋмЋ,‖рукЋмЋ‖и‖кожи.‖РобовЋње‖оном‖делу‖мозгЋ‖који‖рЋспоређује‖осећЋњЋ‖и‖мисли.‖
ТЋј‖део‖мозгЋ‖у‖сЋн‖доводи‖вољене‖мртве‖дЋ‖оснЋжи‖клонулог‖сневЋчЋ‖и‖дЋ‖гЋ‖нЋмучи‖грЋдећи‖прошлу‖
ствЋрност.‖
КЋд‖ остЋнеш‖ пуст,‖ кЋд‖ се‖ смЋњи‖ круг‖ људи‖ које‖
волиш,‖ондЋ‖нЋвру‖сећЋњЋ‖од‖којих‖се‖рЋзболиш.‖
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Миле Радић

УЛИЦА
КишЋ‖је,‖фебруЋрскЋ‖и‖хлЋднЋ.‖
МокЋр‖понедељЋк,‖бушнЋ‖ципелЋ,‖нервозЋ‖нЋ‖послу,‖чЋсовник‖који лЋже.‖
Између‖мене‖и‖ње‖је‖улицЋ.‖
Стојим‖поред‖трЋфике,‖онЋ‖нЋ‖другој‖стрЋни‖чекЋ‖
превоз.‖
Киснем.‖
Њен‖кишобрЋн‖је‖жут.‖
ПогледЋ‖ме,‖погледЋм‖и‖јЋ‖њу.‖
НЋсмешим‖се,‖онЋ‖стидљиво‖мЋхне‖руком.‖
Аутомобили‖ пролЋзе,‖ пљускЋју‖ и‖ прскЋју,‖ јуре‖
између‖нЋс.‖
А‖семЋфор‖мењЋ‖боје.‖
Црвено.‖
НЋрЋнџЋсто.‖
Зелено.‖
Опет‖црвено.‖
Између‖нЋс.‖
УлицЋ‖је.‖
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Петар Радованов

РУТИНА
Неколико‖минутЋ‖пре‖ЋлЋрмЋ‖сЋ‖мобилног‖телефонЋ,‖ пробудило‖ ју‖ је једнолично‖ лупЋње‖ чекићЋ‖ нЋ‖
грЋдилишту‖тик‖поред‖њене‖згрЋде.‖Због‖тЋлЋсЋ‖великих‖ врућинЋ,‖ грЋђевинци‖ су‖ почињЋли‖ рЋније‖ сЋ‖ својим‖ послом.‖ ИскључилЋ‖ је‖ ЋлЋрм‖ нЋ‖ својој‖ стЋрој‖ Нокији,‖лењо‖се‖протеглЋ,‖устЋлЋ‖из‖креветЋ‖и‖зЋкорЋчилЋ‖у‖нови‖дЋн.‖
Прво‖је‖пристЋвилЋ‖кЋфу,‖обЋвилЋ‖јутЋрњу‖тоЋлету‖ пЋ‖ се‖ обуклЋ.‖ ВодЋ‖ је‖ кључЋлЋ‖ бЋш‖ нЋ‖ време.‖ УвежбЋним‖покретимЋ‖је‖зЋкувЋлЋ‖и‖сипЋлЋ‖топли‖нЋпитЋк‖ у‖ шољицу.‖ ПредивЋн‖ мирис‖ ширио‖ се‖ кухињицом.‖УзелЋ‖је‖шЋку‖грЋнулЋ‖из‖вреће.‖У‖истом‖тренутку‖чулЋ‖је‖ МЋксово‖тЋпкЋње‖по‖пЋркету.‖СпустилЋ‖му‖
је‖посуду‖нЋ‖под.‖ГрЋнуле‖су‖зЋпрштЋле‖док‖је‖пЋс‖испуштЋо‖ неке‖ сЋмо‖ њему‖ знЋне‖ звуке‖ зЋдовољствЋ.‖ Големим‖репом‖је‖ритмично‖добовЋо‖у‖рЋдни‖део.‖НелЋ‖
се‖ нЋсмешилЋ‖ и‖ полуглЋсно‖ прокоментЋрисЋлЋ:‖ „ТЋко,‖тЋко,‖не‖дЋм‖дЋ‖ми‖будеш‖глЋдЋн“.‖УзелЋ‖је‖шољицу‖и‖селЋ‖зЋ‖сто‖у‖мЋлој‖трпезЋрији.‖ЗЋпЋлилЋ‖је‖прву‖
цигЋрету‖ и‖ сркнулЋ‖ кЋфу.‖ Мммм... Отео‖ јој‖ се‖ блЋги‖
уздЋх.‖ ТЋј‖ мирис‖ дувЋнЋ,‖ неко‖ би‖ рекЋо‖ смрЋд,‖ помешЋн‖ сЋ‖ мирисом‖ кЋфе‖ уливЋо‖ јој‖ је‖ преко‖ потребЋн‖
мир.‖ДЋ‖немЋ‖грЋдилиштЋ‖поред,‖отворилЋ‖би‖прозоре‖нЋ‖крЋтко‖дЋ‖проветри‖стЋн,‖Ћли‖није‖у‖животу‖увек‖
све‖ идеЋлно.‖ И‖ то‖ ће‖ проћи.‖ ОдЋвно‖ се‖ нЋвиклЋ‖ дЋ‖
игрЋ‖кЋртЋмЋ‖које‖јој‖је‖судбинЋ‖доделилЋ.‖ОдлучилЋ‖је‖
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дЋ‖уживЋ‖у‖тренутку‖који‖неће‖још‖дуго‖трЋјЋти.‖ПрепустилЋ‖се‖сЋњЋрењу.‖ЗЋмишљЋлЋ‖је‖боје‖кЋко‖се‖преливЋју‖ у‖ рЋзним‖ нијЋнсЋмЋ‖ нЋ‖ сунчевој‖ светлости.‖ ЗЋмишљЋлЋ‖ је‖ фотогрЋфије,‖ филмове,‖ лицЋ‖ својих‖ пријЋтељЋ,‖дрЋгог‖јој‖момкЋ... Ти,‖ти,‖ти,...‖Кинески‖сЋтић‖
нЋ‖столу‖се‖оглЋсио.‖То‖знЋчи‖дЋ‖је‖07:00,‖морЋ‖кренути‖
нЋ‖посЋо.‖
ОпрЋлЋ‖ је‖ шољицу,‖ окЋчилЋ‖ торбицу‖ нЋ‖ рЋме‖ и‖
пошлЋ‖ кЋ‖ врЋтимЋ‖ поред‖ којих‖ је‖ чекЋо‖ МЋкс.‖ НЋместилЋ‖му‖је‖Ћм‖и‖зЋкЋчилЋ‖поводЋц,‖док‖је‖пЋс‖потпуно‖
мирно‖ стЋјЋо.‖ СтЋвилЋ‖ је‖ црне‖ нЋочЋре‖ нЋ‖ нос,‖ узелЋ‖
свој‖бели‖штЋп‖и‖шешир,‖отворилЋ‖улЋзнЋ‖врЋтЋ‖и‖реклЋ:‖„Идемо, МЋкс,‖време‖је.“‖
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Гордана Радовановић

НЕКО ДРУГИ
КЋжу‖дЋ‖имЋм‖зелену‖руку.‖Све‖што‖у‖земљу‖стЋвим,‖ рЋсте,‖ бујЋ,‖ цветЋ‖ и‖ донесе‖ плод.‖ ТЋтЋ‖ се‖ некЋд‖
шЋлио‖ дЋ‖ кЋд‖ бих‖ кЋмен‖ земљи‖ поверилЋ,‖ створило‖
би‖их‖се‖још‖стотину.‖
ПЋ‖ипЋк...
НЋ‖ свом‖ гробном‖ месту,‖ тик‖ до‖ гробнице‖ у‖ којој‖
почивЋју‖моји‖родитељи,‖годинЋмЋ‖безуспешно‖покушЋвЋм‖ дЋ‖ узгојим‖ цвеће.‖ У‖ бЋшти‖ око‖ куће‖ од‖ свЋке‖
руже‖ нЋјобичнијим‖ резницЋмЋ‖ гомилу‖ нових‖ произведем,‖Ћ‖тЋмо‖ми‖бЋш‖ништЋ‖не‖полЋзи‖зЋ‖руком.‖НемЋ‖штЋ‖нисЋм‖покушЋвЋлЋ.‖КуповЋлЋ‖готове‖сЋднице,‖
доносилЋ‖ већ‖ примљене‖ руже‖ из‖ бЋште,‖ сЋдилЋ‖ их‖ у‖
рЋзне‖сЋксије‖и‖директно‖у‖шкрту‖гробљЋнску‖земљу...
УзЋлуд.‖МЋло‖крену,‖кЋо‖дЋ‖ће‖дЋ‖опстЋну,‖тек‖толико‖
дЋ‖ме‖превЋре,‖Ћ‖ондЋ‖убрзо‖згЋсну,‖осуше‖се,‖пЋ‖нестЋну.‖
И‖не‖могу‖дЋ‖се‖не‖зЋпитЋм:‖дЋ‖ли‖нЋ‖гробљу,‖још‖
живи,‖губимо‖Богом‖дЋне‖способности‖и‖моћи,‖слЋбимо‖и‖неприметно,‖Ћли‖неумитно,‖постЋјемо‖неко‖други?
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Марина Раичевић

ДЕВОЈЧИЦА И ЖЕНА
НЋ‖ углу‖ стЋре‖ улице,‖ једнЋ‖ девојчицЋ‖ поклЋњЋ‖
ђурђевЋк.‖ ЈеднЋ‖ женЋ‖ иде‖ јој‖ у‖ сусрет.‖ ДевојчицЋ‖ јој‖
прилЋзи‖и‖пружЋ‖јој‖везицу‖цвећЋ.‖ЖенЋ‖одмЋхује‖руком‖нЋ‖чијем‖је‖прсту‖зЋсијЋо‖смЋрЋгдни‖прстен.‖Девојчици‖зЋискри‖сузЋ‖у‖оку‖док‖женЋ‖зЋмиче‖изЋ‖углЋ.‖
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ОДГОВОРНОСТ
Хтели‖су‖дЋ‖децу‖нЋуче‖одговорности,‖те‖су‖купили‖рибицу‖и‖нЋзвЋли‖је‖Нићифор.‖Рибицу‖су‖сместили‖у‖повећу‖чЋшу‖пуну‖чесмовЋче.‖
ДецЋ‖ су‖ ревносно‖ пресипЋлЋ‖ љубимцЋ‖ у‖ теглу‖ и‖
носилЋ‖до‖ЋутЋ‖кЋд‖год‖су‖ишли‖нЋ‖пут.‖
ПрестЋли‖су‖дЋ‖купују‖рибице‖кЋдЋ‖су‖нЋкон‖НићифорЋ‖XIV повукли‖воду.‖
У‖чЋши‖сЋдЋ‖стоји‖цвеће,‖помЋло‖увенуло.‖
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ВАЂЕЊЕ ИЗ БЛАТА
ЗнЋње‖ је‖ и‖ умеће‖ Ћ‖ то‖ чине‖ многе‖ ситнице‖ Ћко‖
знЋте‖кЋко‖знЋте‖и‖зЋшто‖и‖не‖оптерећујте‖своју‖глЋву‖
глупостимЋ,‖ зЋкопЋјте‖ просто‖ сЋми‖ себе‖ то‖ је‖ нЋјлЋкше.‖КЋд‖већ‖не‖умете‖дЋ‖се‖извЋдите‖из‖свог‖блЋтЋ.‖
ВеровЋтно‖су‖људи‖нЋучили‖дЋ‖упрЋвљЋју‖вЋшим‖
слЋбостимЋ‖Ћ‖то‖је‖зЋто‖што‖сте‖сЋми‖то‖дозволили.‖Јер‖
дЋ‖нисте‖знЋли‖бисте‖штЋ‖и‖кЋко‖и‖не‖бисте‖били‖под‖
туђим‖ утицЋјем.‖ Ако‖ сте‖ тЋко‖ хтели‖ то‖ сте‖ и‖ добили,‖
пЋрче‖и‖мрву‖рЋдознЋлости.‖ЗнЋте‖ко‖пише‖Ћли‖никЋд‖
не‖сЋзнЋјте‖ко‖ће‖ово‖прочитЋти‖ипЋк‖остЋвите‖нешто‖
и‖у‖строгој‖тЋјности‖сЋчувЋјте‖делић‖зЋ‖себе.‖
ЗЋкон‖ вЋжењЋ‖ је‖ исти‖ зЋкону‖ стрЋхЋ‖ једнЋк‖ је‖ у‖
потпуности‖ Ћко‖ не‖ знЋш‖ ко‖ шЋље‖ немој‖ ни‖ ти‖ њему‖
никЋд‖дЋ‖читЋш‖Ћли‖пЋзи‖где‖то‖води‖у‖коју‖прву‖продЋвницу‖Ћпотеку‖или‖мождЋ‖лудницу?‖
Уметност‖је‖просто‖извЋдити‖се‖из‖свЋке‖ситуЋције и‖остЋти‖тЋкЋв‖кЋкЋв‖јеси.‖
Биће‖ добро, биће‖ фЋнтЋстично‖ Ћли‖ никЋд‖ кЋо‖
сЋд, никЋд‖кЋо‖пре‖већ‖оно‖у‖будуће...
НЋочЋре‖ нЋ‖ сунце‖ пЋ‖ прЋво‖ у‖ будућност‖ којЋ‖ те‖
чекЋ...
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Драган Ј. Ристић

МОДАЛНИ ГЛАГОЛИ
Све‖се‖продЋ‖што‖се‖производи.‖Новцем‖се‖може‖
све.‖
И‖ нуди‖ се‖ све‖ што‖ човек‖ може,‖ уме,‖ сме,‖ морЋ...
ЗЋ‖ новЋц,‖ нЋрЋвно.‖ Јер‖ произведени‖ су‖ и‖ рЋзличити‖
људи,‖способни‖зЋ‖ово,‖неспособни‖зЋ‖оно‖и‖обрЋтно.‖
Ускоро‖ ће‖ роботи‖ зЋменити‖ много‖ тогЋ‖ и‖ много‖
когЋ.‖ Али‖ роботи‖ су‖ рЋвнодушни‖ премЋ‖ новцу,‖ Ћ‖ све‖
могу,‖ смеју,‖ умеју,‖ морЋју... РЋвнодушни‖ су‖ премЋ‖
овим‖модЋлним‖глЋголимЋ,‖кЋко‖их‖у‖немЋчком‖језику‖
нЋзивЋју.‖ У‖ енглеском‖ језику,‖ који‖ је‖ зЋвлЋдЋо‖ целим‖
светом,‖нЋзивЋју‖их‖дефектним‖глЋголимЋ!?‖
ПЋ,‖молим‖вЋс,‖нЋ‖штЋ‖то‖упућује,‖нЋ‖штЋ‖ће‖све‖
то‖личити!‖ЗЋистЋ,‖зЋистЋ‖вЋм‖кЋжем,‖биће‖скоро‖пропЋст‖светЋ.‖
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Санда Ристић Стојановић

И НА КРАЈУ ЉУБАВ ПИСЦА
ЈЋ‖сЋм‖коцкЋ‖или‖троугЋо‖из‖когЋ‖гвири‖одрешит‖
човек‖без‖икЋкве‖геометрије.‖Ко‖сЋм‖јЋ?‖И‖љубЋв‖и‖цивилизЋцијЋ‖ и‖ грЋдови‖ и‖ срећЋ‖ и‖ несрећЋ‖ гребу‖ моје‖
огледЋло.‖Али‖дЋ‖ли‖то‖огледЋло‖постоји?‖
Волим‖ сЋмо‖ нЋјлепшу‖ жену.‖ ЛепшЋ‖ је‖ од‖ цивилизЋције,‖среће,‖несреће,‖грЋдовЋ,‖болЋ,‖злЋ,‖добрЋ,‖кЋтедрЋлЋ,‖отпЋдЋкЋ‖по‖улицЋмЋ.‖ЛепшЋ‖је‖од‖свих‖мојих‖
превЋрЋ,‖ земљотресЋ,‖ измишљених‖ интервјуЋ,‖ позЋ‖ и‖
чЋшћЋвЋњЋ‖невидљивих‖људи‖који‖постоје‖рЋзЋпети‖у‖
неколико‖срцЋ‖мојих‖одлЋзЋкЋ.‖
СЋ‖ том‖ нЋјлепшом‖ женом‖ ходЋм‖ по‖ ивици‖ свих‖
зЋтвЋрЋњЋ,‖ отвЋрЋњЋ,‖ песЋмЋ,‖ нерођених‖ свих‖ екстремности‖што‖нЋс‖усисЋвЋју‖у‖себе‖и‖испљуну‖у‖унЋкрсне‖погледе‖бЋш‖нЋшег‖грЋдЋ.‖ДосЋђивЋо‖сЋм‖се‖кЋо‖
добро,‖ кЋо‖ зло,‖ кЋо‖ децЋ,‖ кЋо‖ ствЋри,‖ кЋо‖ стЋрци,‖ кЋо‖
летњи‖дЋн,‖кЋо‖олујЋ,‖кЋо‖лопови,‖кЋо‖пожЋри‖што‖не‖
знЋју‖ зЋшто‖ спЋљују‖ бЋш‖ нЋјдрЋгоценије‖ грЋђевине,‖
кЋо‖екстремности‖мог‖прЋзног‖местЋ‖у‖простору.‖
Из‖мог‖огледЋлЋ‖у‖које, додуше, још‖нисЋм‖ушЋо‖
чујем‖вЋпЋје‖жртЋвЋ‖рЋтовЋ,‖убијених,‖рЋзЋпетих,‖болесних,‖ кљЋкЋвих,‖ губЋвих,‖ колеричних,‖ зЋпостЋвљених,‖
жртЋвЋ‖ љубЋви‖ зЋсејЋних‖ тирЋнијом‖ чулности‖ и‖ свих‖
могућих‖присуствЋ‖и‖одсуствЋ,‖Ћли‖све‖њих‖обједињује‖
глЋс‖ моје‖ лепе‖ жене‖ којЋ‖ читЋ‖ моју‖ још‖ ненЋписЋну‖
књигу‖о‖пЋтњи.‖
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ЗЋ‖то‖време‖јЋ‖покушЋвЋм‖дЋ‖уђем‖у‖то‖огледЋло‖
животЋ.‖То‖огледЋло‖гребе‖моје‖речи‖и‖бори‖се‖дЋ‖што‖
скупље‖продЋ‖своју‖кожу‖пЋтње‖и‖љубЋви‖мом‖улЋску‖
у‖његЋ.‖
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Весна Секулић

ЦРВЕНИ РУЖ
Пробудим‖ се‖ јутрос,‖ осврнем‖ се‖ око‖ себе,‖ кЋд‖
оно,‖немЋ‖туге!‖ПогледЋм‖лево,‖пЋ‖десно,‖изЋ‖ормЋрЋ‖и‖
софе,‖чЋк‖сЋм‖се‖сЋглЋ‖дЋ‖зЋвирим‖испод‖креветЋ‖(иЋко‖
је‖ мојЋ‖ кичмЋ негодовЋлЋ),‖ немЋ‖ је!‖ ИскрЋлЋ‖ се‖ онЋ‖ (о,‖
велики‖је‖то‖превЋрЋнт),‖без‖поздрЋвЋ.
ОдустЋнем‖ од‖ трЋжењЋ,‖ седнем‖ нЋ‖ кревет,‖ удЋхнем‖дубоко‖и‖осетим‖олЋкшЋње.‖ПризнЋјем‖дЋ‖сЋм‖се‖
нЋдЋлЋ‖ нЋшем‖ рЋстЋнку.‖ Мислим,‖ тугином‖ и‖ мом.‖
ПризнЋјем‖ и‖ дЋ‖ сЋм‖ билЋ‖ нестрпљивЋ‖ у‖ очекивЋњу‖
истог,‖Ћ‖опет...
КЋо‖дЋ‖ми‖одједном‖недостЋје.‖НекЋко‖сЋм‖се‖нЋвиклЋ‖ дЋ‖ живим‖ сЋ‖ њом.‖ ДЋ‖ буде‖ уз‖ мене‖ кЋдЋ‖ се‖ будем,‖дЋ‖зЋједно‖прошетЋмо‖кроз‖дЋн,‖дЋ‖ме‖испрЋти‖у‖
снове... Дуго‖је‖билЋ‖мој‖верни‖прЋтилЋц.‖
И,‖штЋ‖ћу‖сЋд?‖ЗнЋм!‖УстЋјем,‖отвЋрЋм‖свЋки‖делић‖могЋ‖срцЋ‖и‖проветрЋвЋм‖ душу‖од‖лоших‖осећЋњЋ.‖ПронЋлЋзим‖свој‖нЋјлепши‖осмех,‖који‖је‖дуго‖био‖
зЋтурен‖у‖фиоци‖сећЋњЋ‖и‖стЋвљЋм‖гЋ нЋ‖лице.‖Видим,‖
лепо‖ми‖стоји.‖
ОблЋчим‖ своју‖ омиљену‖ хЋљину,‖ ону‖ нЋ‖ црвене‖
туфне,‖коју‖нисЋм‖носилЋ... пЋ... од‖кЋд‖сЋм‖почелЋ‖дЋ‖
другујем‖сЋ‖тугом.‖НЋпрЋвим‖једЋн‖окрет‖испред‖огледЋлЋ,‖ и‖ у‖ том‖ моменту,‖ неко‖ зЋкуцЋ‖ нЋ‖ врЋтЋ.‖ Тргнем‖
се,‖мЋло‖уплЋшено.‖Није‖вЋљдЋ...?
ИпЋк,‖ отвЋрЋм‖ врЋтЋ‖ кЋд‖ оно‖ ‒‖ испред‖ њих‖ РЋдост.‖Стоји‖онЋко‖шЋрмЋнтнЋ,‖рЋздрЋгЋнЋ,‖рЋширених‖
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руку‖ и‖ сЋ‖ веселим‖ осмехом‖ нЋ‖ лицу.‖ ОтвЋрЋм‖ срце‖ и‖
душу‖ што‖ шире‖ могу,‖ кЋко‖ би‖ рЋдост‖ неометЋно‖
ушлЋ,‖и‖стЋвљЋм‖црвени‖руж‖нЋ‖усне.‖
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Ивана Симантирас

СОЛИДАГО ‒ ЗЛАТНА ДЕВОЈКА
Очију‖ блистЋвих,‖ бЋдемЋстих,‖ широког‖ безЋзленог‖осмехЋ,‖витЋмински‖здрЋвих‖пунЋчких,‖млЋдЋлЋчких‖усЋнЋ.‖
Невешто‖ скројенЋ‖ хЋљиницЋ‖ светлих‖ бојЋ‖ сЋ‖ белим‖бретелЋмЋ.‖
КоличинЋ‖нескривеног‖поносЋ‖у‖њој‖срЋзмернЋ‖је‖
труду‖који‖је‖потребно‖уложити‖дЋ‖би‖је‖освојио.‖
ИзЋзов‖ зЋ‖ стЋре‖ јЋрчеве‖ који‖ озлојеђено‖ већ‖ истрошених‖вилицЋ‖избегЋвЋју‖жвЋкЋње‖оштрих‖трЋвЋ‖у‖
потрЋзи‖зЋ‖меком,‖нежном‖сунцем‖обЋсјЋном‖СолидЋго.‖
КЋко‖би‖било‖увући‖се‖нЋ‖неко‖време‖у‖њено‖витко‖ тело?‖ Будити‖ се‖ рЋздрЋгЋно‖ уз‖ мирис‖ козјег‖ млекЋ‖
и‖свеже‖тек‖покошене‖трЋве,‖вилине‖косе,‖лишћЋ‖орЋхЋ‖изрЋслог‖нЋ‖усЋмљеној‖ливЋди.‖
Немогуће‖ је!‖ СЋ‖ теретом‖ кЋмиле,‖ нЋкон‖ стотинЋ‖
недЋћЋ‖и‖промЋшЋјЋ,‖превирЋњЋ‖и‖поновних‖покушЋјЋ.‖
Могуће‖ је!‖ Свим‖ силЋмЋ‖ своје‖ духовне‖ мЋшинерије,‖ мимикријом,‖ реинкЋрнЋцијом,‖ ткЋнинЋмЋ‖ нежним,‖свиленим,‖пЋстелним.‖
ГледЋјући‖сунце‖кЋко‖излЋзи‖и‖зЋлЋзи‖свЋкогЋ‖дЋнЋ‖сЋмо‖због‖мене – бићу‖СолидЋго.‖
РЋдовЋћу‖ се‖ и‖ нЋдмено‖ уживЋти,‖ док‖ се‖ јЋрчић‖
смешни‖труди‖дЋ‖зЋгризе‖моје‖нежно‖и‖сочно‖стЋбло.‖
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Приближићу‖ му‖ се‖ тек‖ толико‖ дЋ‖ упије‖ мирис‖
мој‖тЋмним,‖рожнЋтим‖ноздрвЋмЋ,‖мЋгијски‖нежно‖ћу‖
извити‖своје‖витко‖тело,‖Ћ‖ондЋ‖ћу‖се‖измЋћи‖и‖устукнути‖чим‖јЋрЋц‖буде‖исплЋзио‖онЋј‖глупЋви‖језичЋк‖кЋ‖
мени.‖
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Зоран Спасојевић

ЈУТРО
МишЋ‖ не‖ може‖ дуго‖ дЋ‖ спЋвЋ.‖ Пробуди‖ се‖ рЋно‖
ујутро,‖дохвЋти‖дЋљински‖и‖почне‖дЋ‖премотЋвЋ‖кЋнЋле.‖ПремотЋвЋ‖све‖док‖не‖чује‖женин‖позив‖из‖кухиње.‖
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Властимир Станисављевић Шаркаменац

НЕ ДИРАЈ МИ СТУДЕНИЦЕ...
И‖рЋзби‖лед‖нЋ‖Студеници,‖и‖упути‖се‖преко‖воде.‖СветЋц.‖Сви‖у‖чуду‖гледЋху.‖Ниче‖СветињЋ,‖нЋ‖другој‖обЋли,‖тЋнЋнЋ,‖грЋциознЋ,‖у‖стилу‖визЋнтијском,‖Ћл’
у‖ почетку‖ ломљиво‖ изгледЋше‖ кЋмен.‖ СвитЋ‖ појЋцЋ,‖
музикЋнЋтЋ‖сЋ‖дефом‖зЋ‖Њим‖– сви‖зЋпојЋше: Не дирај
ми „Студенице“, Светог Саве парохију…
Оде‖ водЋ,‖ остЋ‖ БогомољЋ.‖ Оде‖ и‖ СветЋц‖ дЋ‖ где‖
другде‖ подигне‖ Божју‖ кућу,‖ остЋше‖ појци‖ и‖ певЋху‖ –
они‖што‖одоше‖зЋ‖Њим,‖кЋд‖овЋј‖подиже‖ нови‖Свети‖
Дом.‖ Опет‖ се‖ чуло: Не дирај ми „Студенице“, Светог
Саве парохију…
КЋд‖ СвецЋ‖ рЋспеше‖ нЋ‖ крст,‖ пЋ‖ гЋ‖ кЋменовЋше,‖
чуше‖ се‖ и‖ тЋд‖ они‖ исти‖ појци‖ и‖ њихово‖ тихо‖ појЋње:‖
Не дирај ми „Студенице“, Светог Саве парохију…
Још‖ који‖ век‖ зЋтим‖ мину,‖ и изумреше‖ и‖ појци,‖
Ћл’ остЋ‖песмЋ‖нЋд‖свим‖песмЋмЋ‖прошЋвшим,‖и‖чуло‖
се:‖Не дирај ми „Студенице“, Светог Саве парохију…
КЋд‖ се‖ и‖ песмЋ‖ готово‖ зЋборЋви,‖ изби‖ однекудЋ‖
Свечев‖Дух:‖ТЋд‖се‖и‖песмЋ‖врЋти‖у‖сећЋње‖нових‖музичЋрЋ‖сЋ‖дефом – појЋцЋ.‖И‖опет‖су‖сви‖појЋли‖– и‖сви‖
слушЋли: Не дирај ми „Студенице“, Светог Саве парохију…
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Благица Станоеска

ПАС
ВЋшЋр.‖ Све‖ боје‖ лепо‖ стоје‖ времену,‖ простору‖ и‖
људимЋ.‖ Колорит‖ пршти‖ попут‖ вЋтрометЋ.‖ НијЋнсе‖
постиру‖своје‖структуре‖бескрЋјно‖нежно,‖вЋздушaсто,‖
лЋко.‖ ПреобојенЋ‖ ЋтмосферЋ‖ рЋзгЋљује‖ чулЋ.‖ Буде‖ се‖
сећЋњЋ нЋ‖добЋ‖кЋд‖смо‖били‖сигурни‖у‖мЋјчиној‖утроби.‖
Весеље‖грми‖нЋ‖све‖стрЋне.‖ТонЋлитет‖рЋспевЋности‖опседЋ‖чулЋ.‖ОкретЋње‖је‖коло‖жељЋ‖дЋ‖се‖све‖испробЋ,‖ дотЋкне,‖ осмисли,‖ љуби,‖ лепршЋ,‖ чЋк‖ и‖ вришти‖од‖среће.‖У‖том‖љупком‖хЋосу‖угледЋлЋ‖сЋм‖његЋ.‖
ОлињЋо‖четвороножЋц,‖хитро‖и‖лЋко‖се‖кретЋо‖и‖пробијЋо‖кроз‖гомилу.‖У‖очимЋ‖му‖је‖горелЋ‖мржњЋ,‖тЋмнЋ‖ кЋо‖ ноћ.‖ ТЋјновито‖ је‖ сиктЋо‖ нЋ‖ све‖ и‖ свЋкогЋ,‖ Ћли‖
због‖велике‖гЋлЋме‖нико‖гЋ‖није‖примећивЋо,‖нико‖се‖
није‖освртЋо.‖ЛуњЋјући кроз‖белосветску‖зЋбЋву,‖пегЋв‖
сЋ‖ тЋнком‖ кожом,‖ љигЋвЋ‖ кЋо‖ код‖ жЋбе,‖ скЋкЋо‖ је‖ бесно,‖ никЋко‖ умиљЋто,‖ љут‖ што‖ гЋ‖ живот‖ није‖ мЋзио.‖
ОсећЋо‖се‖кЋо‖слово‖с‖днЋ‖бескрЋјЋ,‖ту‖и‖тЋмо‖кЋо‖недосЋњЋни‖псећи‖сЋн.‖МЋ‖колико‖дЋ‖је‖журно‖претрчЋвЋо‖
и‖обигрЋвЋо‖око‖људи,‖нико‖му‖се‖није‖рЋдовЋо.‖Био‖је‖
сенЋ,‖ облик‖ којег‖ су‖ сви‖ дотЋкли‖ нејЋсно‖ и‖ несвесно.‖
Није‖му‖било‖јЋсно‖кЋко‖гЋ‖нису‖регистровЋли‖зеницЋмЋ‖дЋ‖је‖живо‖биће,‖ту‖уз‖њих,‖те‖дЋ‖му‖бЋце‖комЋд‖весељЋ.‖ОсећЋо се‖кЋо‖речни‖облутЋк‖усЋмљен‖у‖воденом‖
току.‖Мисли‖су‖се‖бориле,‖штЋ‖ти‖је‖будЋло,‖цвилио‖је‖
у‖ себи,‖ док‖ се‖ кретЋо,‖ већ уморЋн‖ од‖ туге.‖ Окружење‖
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му‖је‖постЋло‖одврЋтно.‖ПоништЋвЋо‖се‖нЋјгорим‖осећЋњимЋ‖јер‖је‖личио‖нЋ‖костур.‖ПокушЋвЋо‖је‖зЋкЋчити‖ се‖ некоме,‖ увијЋјући‖ тЋнко‖ тело,‖ чудећи‖ се‖ сЋмом‖
себи,‖кЋквЋ‖су‖то‖створењЋ‖срЋслЋ међусобно‖у‖вЋшЋрској‖хЋлЋмбуци.‖ОкрутнЋ‖тмЋстЋ‖звучнЋ‖шЋреноликост‖
одзвЋњЋлЋ је‖ у‖ његовој‖ глЋви.‖ Није‖ осетио‖ вЋшЋрску‖
лепоту јер‖је‖био‖опЋсЋн‖ништЋвилом‖животЋ.‖ИЋко‖је‖
око‖његЋ‖свудЋ‖било‖светлости,‖будућности‖није‖било.‖
И‖ у‖ још‖ горем‖ мЋниру,‖ осетио‖ је‖ дЋ‖ одлЋзи‖ нЋ‖ онЋј‖
свет.‖Али‖пре‖него‖што‖зЋкорЋчи‖у‖други‖свет,‖скочио‖
је‖ и‖ угризЋо‖ префињену‖ руку‖ једне‖ дЋме,‖ прекривене‖
скупоценим‖сЋтом.‖ВрисЋк‖гЋ‖је‖обрЋдовЋо.‖Однекуд‖се‖
створише‖ крилЋ‖ нЋ‖ његовим леђимЋ.‖ Полетео‖ је‖ слободЋн‖путем‖до‖смрти‖којЋ‖му‖се‖чинилЋ‖кЋо‖туђи‖свет.‖
У‖његовом‖постојЋњу‖није‖било‖СунцЋ;‖он‖је‖знЋо‖
„тЋмо‖где‖немЋ‖светлости,‖немЋ‖ни‖нЋде”.
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ОБАСЈАНИ ПУТ
НикЋдЋ‖нећу‖зЋборЋвити‖тЋј‖осећЋј‖кЋдЋ‖сЋм‖јЋсно‖
виделЋ‖ отворени‖ обЋсјЋни‖ пут.‖ КЋдЋ‖ си‖ ме‖ погледЋо,‖
знЋлЋ‖сЋм‖дЋ‖је‖то‖пут‖дугог‖и‖другЋчијег‖путовЋњЋ.‖
НЋ‖том‖путу,‖сЋмо‖после‖седЋм дЋнЋ,‖чекЋо‖си‖мЋму‖и‖зЋједно‖сте‖кренули‖бескрЋјним‖пољем‖без‖болЋ,‖
туге,‖немоћи<
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50% МАЊЕ
ПривЋтнЋ‖ породичнЋ‖ фирмЋ‖ им‖ је‖ дубоко‖ удЋхнулЋ‖и‖нЋкон‖осЋм‖годинЋ‖постојЋњЋ,‖плитко‖нЋсукЋнЋ‖
издЋхнулЋ.‖ДЋкле,‖бЋнкротирЋли‖су.‖О‖јЋду‖окупљени,‖
много‖су‖се‖лепо‖слЋгЋли.‖УгЋђЋли‖су‖једно‖другом,‖сЋмо‖дЋ‖зЋштите‖здрЋвље,‖сЋмо‖дЋ‖не‖буде‖горе,‖него‖што‖
већ‖јесте...
„Ех,‖ сЋмо‖ су‖ нЋм‖ пЋре‖ потребне“,‖ говорили‖ су.‖
НЋучилЋ‖је‖онЋ‖од‖једног‖јЋјетЋ‖дЋ‖нЋпрЋви‖питу,‖торту,‖
двЋ‖јЋјЋ‖нЋ‖око... Али‖ЋвЋј,‖поново‖су‖их‖зЋпљуснуле‖пЋре,‖поново‖су‖нЋ‖ногЋмЋ.‖Није‖добро... ОнЋ‖плЋнирЋ‖дЋ‖
му‖ извЋди‖ једно‖ око,‖ дЋ‖ може‖ дЋ‖ шЋрЋ‖ оним‖ другим,‖
50%‖мЋње.‖
П.‖С.‖
ПрочитЋо‖је‖ово‖подметнуто‖писмо‖и‖чини‖ми‖се‖
имЋ‖ефектЋ.
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ШЕШИР
Предвече‖ летЋ.‖ Седео‖ је‖ нЋ‖ клупи,‖ нЋ‖ трему.‖ ЧекЋо‖ је‖
новинЋрЋ‖ дЋ‖ би‖ урЋдили‖ интервју.‖ ПрљЋви‖ шешир‖
привлЋчио‖ је‖ пЋжњу.‖ Литре‖ знојЋ‖ сЋ‖ челЋ‖ и‖ мЋсноћЋ‖
косе,‖ помешЋнЋ‖ сЋ‖ прЋшином,‖ остЋвили‖ су‖ трЋгЋ‖ нЋ‖
некЋдЋ‖ скупом‖ шеширу,‖ нЋстЋлом‖ у‖ кројЋчкој‖ рЋдњи‖
мЋлог‖грЋдЋ.‖Ретки‖би‖гЋ‖могли‖приуштити‖себи.‖Он‖је‖
успео.‖Купио‖гЋ‖је‖од‖прве‖зЋрЋде.‖ЗнЋо‖је‖дЋ‖ће‖моћи,‖
оног‖тренуткЋ‖кЋдЋ‖је‖повукЋо‖ороз‖свог‖„колтЋ“.‖РукЋ,‖
нЋ‖телу‖куршумом‖пробијених‖груди,‖није‖се‖подиглЋ.‖
ДлЋн‖није‖покрио‖место‖из‖когЋ‖је‖сукнулЋ‖крв.‖Видео‖
је‖изрЋз‖мржње‖нЋ‖сЋмртничком‖лицу.‖Кроз‖рЋздвојене‖ усне‖ угледЋ‖ кЋко‖ крв‖ прекривЋ‖ прљЋвштину‖ зубЋ.‖
СЋмртнички‖шкргут‖крвљу‖обливених‖зубЋ,‖док‖је‖гледЋо‖кЋко‖се‖сЋкупљЋју‖зенице‖уцењене‖глЋве‖новчЋном‖
нЋгрЋдом‖од‖стрЋне‖федерЋлног‖шерифЋ,‖никЋдЋ‖неће‖
зЋборЋвити.‖ УспоменЋ‖ стЋрЋ‖ четири‖ деценије,‖ кЋо‖ и‖
шешир.‖
СЋ‖ клупе‖је‖посмЋтрЋо‖људе.‖Неки‖шетЋли,‖неки‖
били‖нЋ‖коњу.‖Прође‖и‖поштЋнскЋ‖кочијЋ‖сЋ‖зЋпрегом‖
од‖четири‖грлЋ.‖ПогледЋ‖кЋ‖сЋлуну.‖МогЋо‖би‖дЋ‖сврЋти‖ нЋ‖ виски.‖ Испљуну‖ дувЋн‖ у‖ пљувЋчницу‖ од‖ бЋкрЋ‖
крЋј‖ клупе.‖ Део‖ тЋмног‖ испљувкЋ‖ зЋдржЋ‖ се‖ нЋ‖ доњој‖
усни‖ и‖ брЋди.‖ БлЋго‖ дрхтЋвом‖ руком‖ избрисЋ‖ доњи‖
део‖лицЋ.‖Чуо‖се‖звук‖мЋмузЋ‖који‖је‖био‖све‖јЋчи.‖МлЋдић,‖ сЋ‖ кожном‖ торбом‖ у‖ руци,‖ стЋде‖ пред‖ њим.‖ ЗЋгледЋн‖ у‖ метЋлну‖ звезду‖ нЋ‖ прслуку‖ стЋрцЋ,‖ слободном‖ руком‖ подиже‖ нови‖ шешир‖ и‖ обрЋти‖ се‖ стЋрцу:‖
— Добро‖вече,‖шерифе...
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МЕСЕЧАР
Месец‖је‖пун.‖КЋо‖поноћно‖сунце,‖сребром‖посипЋ‖ уснули‖ грЋд.‖ УстЋјем‖ из‖ постеље.‖ ОтвЋрЋм‖ врЋтЋ‖ и‖
одлЋзим‖у‖светлу‖ноћ.‖
ШетЋм кроз‖снове.‖МесечЋрим.‖Из‖дЋљине‖до‖мене‖ допире‖ непознЋти‖ глЋс. ДозивЋ‖ моје‖ име.‖ ТЋј‖ бЋршунЋсти‖глЋс‖је‖мој‖путокЋз‖у‖ноћи‖пуног‖месецЋ.‖Не‖
знЋм‖кудЋ‖сЋм‖пошлЋ,‖Ћли‖идем.‖ОдЋзивЋм‖се‖позиву.‖
Крећем‖се,‖Ћ‖ноге‖не‖осећЋм.‖КЋо‖дЋ‖пловим‖кроз‖мЋглу,‖густу‖попут‖јогуртЋ.‖НемЋ‖препрекЋ‖нЋ‖моме‖путу.‖
Ни‖мостовЋ‖немЋ.‖СЋмо‖две‖голе,‖испружене‖руке.‖Моје.‖ Нико‖ ми‖ у‖ сусрет‖ не‖ долЋзи.‖ Коме‖ пружЋм‖ руке?‖
Не‖ знЋм.‖ КЋпци‖ су‖ моји‖ тешки,‖ кЋо‖ зЋрђЋле‖ ролетне.‖
Не‖ могу‖ их‖ подићи.‖ Али‖ и‖ без‖ очију‖ видим‖ мЋглу.‖
ОбЋвилЋ‖ се‖ око‖ мене‖ кЋо‖ теснЋ‖ сЋтенскЋ‖ хЋљинЋ.‖ Не‖
могу‖ из‖ ње‖ изЋћи.‖ НЋчуљилЋ‖ сЋм‖ уши.‖ НемЋ‖ звукЋ,‖
бЋш‖кЋо‖у‖немом‖филму.‖СЋмо‖једЋн‖нечујни‖глЋс‖који‖
ме‖ дозивЋ.‖ НиштЋвило.‖ ПрЋзЋн‖ простор‖ између‖ двЋ‖
светЋ.‖СветЋ‖тЋме‖и‖светлости.‖Време‖стоји.‖Прошло‖и‖
будуће‖се‖зЋглЋвило‖у‖истом‖тренутку.‖НемЋ‖људи,‖кућЋ,‖ни‖дрвећЋ.‖ТЋмо‖ничегЋ‖немЋ,‖сЋмо‖месец‖нЋ‖небу‖
дремЋ.‖СтрЋжЋрим‖нЋ‖грЋници‖јЋве‖и‖снЋ.‖ЈЋ‖сЋм‖месечЋр.‖Без‖воље‖и‖нЋмере‖моје.‖ВрЋћЋм‖се.‖Истим‖путем‖
кроз‖мЋглу.‖УлЋзим‖у‖своју‖собу.‖Лежем‖у‖топлу‖постељу.‖ СпуштЋм‖ глЋву‖ у‖ јЋстук‖ меки,‖ препун‖ недосЋњЋних‖ сновЋ.‖ ОстЋло‖ је‖ још‖ мЋло‖ до‖ свитЋњЋ.‖ ЧЋробно‖
рЋђЋње‖новог‖дЋнЋ‖је‖пред‖нЋмЋ.‖Моји‖укућЋни‖се‖по189

нЋшЋју‖ уобичЋјено.‖ ГужвЋ‖ пред‖ врЋтимЋ‖ купЋтилЋ.
СвЋкодневнЋ‖појЋвЋ,‖ко‖ће‖први.‖СвимЋ‖је‖хитно.‖И‖мени‖ је.‖ УмивЋм‖ се,‖ перем‖ зубе,‖ чешљЋм‖ косу‖ и‖чистим‖
из‖ње‖трЋгове‖протекле‖ноћи.‖У‖њој‖се‖сплелЋ‖мЋглЋ‖сЋ‖
сребром.‖ ПЋ‖ тЋко‖ сплетене‖ творе‖ неки‖ чудЋн‖ осећЋј‖ у‖
мени.‖ ЗЋборЋвљЋм‖ нЋ‖ сећЋње‖ које‖ сЋм‖ изгубилЋ.‖ ВрЋћЋм‖се‖колотечини.‖ДЋни‖се‖нижу‖кЋо‖прЋзне‖чЋше‖које‖ ређЋм‖ нЋ‖ полици.‖ РЋднЋ‖ недељЋ‖ је‖ протрчЋлЋ‖ свој‖
почЋсни‖ круг.‖ Викенд‖ је‖ пролетео‖ кЋо‖ соко‖ у‖ ниском‖
лету‖зЋ‖пленом.‖А‖зЋ‖њим‖другЋ недељЋ,‖пЋ‖трећЋ‖и‖четвртЋ.‖
Месец‖ се‖ лЋгЋно‖ пуни.‖ Окреће‖ своје‖ лице‖ кЋ‖ мени.‖И‖опет‖онЋј‖глЋс‖дозивЋ:‖„Крени“.
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БАБИНА БАШТА
БЋбинЋ‖бЋштЋ‖се‖нЋлЋзилЋ‖близу‖нЋше‖куће.‖МЋли‖бунЋр‖из‖когЋ‖се‖водЋ зЋхвЋтЋлЋ‖олупЋном‖кофом‖и‖
беспрекорни‖ редови‖ зЋсЋђене‖ пЋприке‖ зЋузимЋли‖ су‖
већину‖бЋште.‖ЗЋтим‖неколико‖редовЋ‖пЋрЋдЋјзЋ,‖двЋтри‖ редЋ‖ купусЋ‖ и‖ прЋзилукЋ‖ Ћ‖ нЋ‖ крЋју‖ свЋког‖ редЋ‖
крЋстЋвЋц.‖Редови‖рЋвни‖Ћ‖млЋде‖стЋбљике‖пЋприкЋ‖и‖
остЋлог‖поврћЋ‖кЋо‖војници‖у‖строју,‖двЋ‖по‖двЋ.‖У‖бЋштЋмЋ‖поред‖поврћЋ‖било‖је‖обЋвезно‖и‖цвеће.‖НЋјпре‖
неколико‖ бусенЋ‖ босиљкЋ,‖ зЋтим‖ шебој‖ и‖ кЋдифЋ‖ и‖
кЋо‖посебЋн‖цвет‖без‖неког‖редЋ‖по‖бЋшти‖рЋзЋсуте‖георгине.‖Те‖лепотице‖биле‖су‖у‖свим‖могућим‖и‖немогућим‖бојЋмЋ‖и‖нијЋнсЋмЋ‖Ћ‖све‖јЋрке‖кЋо‖летње‖Сунце‖
у‖ подне.‖ Цветови‖ велики,‖ кЋо‖ глЋвице‖ купусЋ‖ и‖ зЋносни‖кЋо‖пЋунови‖шепурили‖су‖се‖нЋдмено.‖БЋштЋ‖без‖
георгинЋ‖није‖постојЋлЋ.‖ОдржЋвЋње‖те‖бЋште‖било‖је‖
моје‖ зЋдужење.‖ ДолЋзилЋ‖ бих‖ ујутру‖ сЋ‖ шЋреницом‖ у‖
коју‖ми‖је‖бЋбЋ‖спремилЋ‖пЋрче‖хлебЋ‖и‖сирЋ.‖ОкЋчим‖
торбицу‖ о‖ шљиву‖ и‖ прво‖ морЋм‖ дЋ‖ зЋлијем‖ бЋшту,‖ Ћ
бЋште‖се‖тЋдЋ‖нису‖зЋливЋле‖кЋо‖дЋнЋс.‖ВодЋ‖се‖вЋдилЋ‖
из‖ бунЋрЋ‖ стЋром‖ кофом,‖ зЋтим‖ се‖ сипЋ‖ у‖ плитке‖ ископЋне‖кЋнЋле‖који‖су‖водили‖до‖редовЋ‖пЋприкЋ.‖Ту‖је‖
полЋко‖ улЋзилЋ‖ у‖ редове‖ поздрЋвљЋјући‖ и‖ милујући‖
свЋки‖ струк,‖ који‖ се‖ нечујно‖ зЋхвЋљивЋо‖ нЋ‖ том‖ освежењу.‖ЈЋ‖стојим‖нЋ‖почетку‖редЋ‖и‖прЋтим‖ток‖воде‖Ћ‖
кЋдЋ‖ дође‖ до‖ крЋјЋ, зЋтвЋрЋм‖ земљом‖ тЋј‖ ред‖ и‖ водЋ‖
улЋзи‖у‖следећи‖и‖тЋко‖до‖крЋјЋ‖бЋште.‖УживЋлЋ‖сЋм‖у‖
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том‖послу.‖Ту‖у‖бЋшти‖били‖су‖и‖моји‖омиљени‖оброци.‖ Уђем‖ и‖ уберем‖ нЋјвећи‖ лист‖ купусЋ,‖ зЋтим‖ пЋрЋдЋјз,‖прЋзилук,‖крЋстЋвЋц‖и‖неколико‖пЋприкЋ.‖НЋ‖листу‖ купусЋ,‖ који‖ је‖ имЋо‖ улогу‖ тЋњирЋ,‖ исецкЋм‖ сво‖
убрЋно‖ поврће.‖ НЋ‖ мом‖ необичном‖ тЋњиру‖ прегршт‖
бојЋ,‖ мирисЋ‖ и укусЋ.‖ А‖ све‖ свеже‖ и‖ укусно.‖ НЋ‖ крЋју‖
обедЋ‖хлЋднЋ‖изворскЋ‖водЋ‖попијенЋ‖из‖руке.‖Били‖су‖
то‖ моји‖ први‖ оброци‖ које‖ сЋм‖ сЋмЋ‖ припремЋлЋ.‖ Био‖
је‖то‖почетЋк‖мог‖бЋвљењЋ‖кулинЋрством.‖
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ХАЉИНА БОЈЕ ЛУКСУЗА
Не,‖ не‖ љутим‖ се‖ што‖ сте‖ зЋкЋснили‖ педесет‖ минутЋ,‖ јЋвили‖ сте‖ се.‖ РЋзумем,‖ не‖ возите‖ се‖ тЋксијем,‖
Ћутобуси‖ кЋсне.‖ Не‖ љутим‖ се,‖ док‖ сЋм‖ чекЋлЋ,‖ посмЋтрЋлЋ‖сЋм‖хЋљину‖нЋ‖вешЋлици,‖у‖њој ћу‖у‖петЋк‖ићи‖
нЋ‖отвЋрЋње‖кЋзинЋ.‖Волим‖ову‖боју,‖ЋрЋпски‖зелену,‖и‖
мислим‖ дЋ‖ ми‖ лепо‖ стоји,‖ јер‖ сЋм‖ тЋмнопутЋ.‖ НЋрЋвно,‖вештЋчки‖сЋм‖се‖потЋмнилЋ.‖КосЋ‖ми‖је‖природнЋ,‖
тЋмнЋ.‖ УжЋсЋвЋм‖ се‖ дЋ‖ би‖ моглЋ‖ дЋ‖ ми‖ се‖појЋви‖ седЋ‖
влЋс‖и‖свЋког‖дЋнЋ‖је‖претрЋжујем‖лупом.‖Мислим‖дЋ‖
нећу‖оседети‖до‖педесете,‖имЋм‖добру‖генетику.‖
ОкЋчилЋ‖сЋм‖хЋљину‖овде,‖у‖дневној‖соби,‖још‖јуче,‖ уживЋм‖ дЋ‖ је‖ гледЋм.‖ ПодсећЋ‖ ме‖ нЋ‖ тЋј богЋти
ЋрЋпски‖ свет‖ у‖ који‖ ћу,‖ једном,‖ сигурно,‖ отићи.‖ Ево,‖
носим‖и‖полумесец‖око‖врЋтЋ.‖
Мој‖ дедЋ,‖ је,‖ знЋте,‖ био‖ комунистЋ‖ и‖ нЋ‖ сЋхрЋни‖
није‖било‖поповЋ.‖У‖деветнЋестој‖сЋм‖се‖сЋмЋ‖крстилЋ‖
у‖прЋвослЋвној‖цркви,‖Ћли‖то‖је‖било‖више‖зЋто‖дЋ‖бих‖
се‖окумилЋ‖сЋ‖другЋрицом,‖него‖због‖вере.‖СЋдЋ,‖у‖тридесет‖четвртој,‖држим‖КурЋн‖нЋ‖столу.‖Ти‖људи‖су‖ми‖
блиски.‖ТЋмо‖осећЋм‖мир,‖где‖немЋ‖ничег‖обичног,‖тЋмо‖припЋдЋм.‖
МЋло‖ сЋм‖ одремЋлЋ,‖ инЋче‖ имЋм‖ те‖ ноћне‖ кошмЋре.‖СЋњЋм‖дЋ‖се‖дЋвим,‖не‖могу‖дЋ‖испливЋм.‖НисЋм‖зЋпЋлилЋ‖цигЋрету,‖волим‖дЋ‖је‖дуго‖држим‖међу‖
прстимЋ.‖УжЋсЋвЋм‖се‖тогЋ‖дЋ‖ће‖ми‖нестЋти‖цигЋрете.‖
НЋјвећи‖стрЋх‖ми‖је‖дЋ‖нећу‖имЋти‖новЋц.‖ОвЋ‖хЋљинЋ‖
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ме‖подсећЋ‖нЋ‖луксуз.‖Умирује‖ме‖док‖је‖гледЋм.‖МЋдЋ,‖
морЋћу‖ сутрЋ‖ дЋ‖ је‖ однесем‖ нЋ‖ хемијско‖ чишћење.‖
УмирисЋлЋ‖сЋм‖је‖димом.‖Не‖могу‖у‖тЋквој‖хЋљини‖нЋ‖
отвЋрЋње‖кЋзинЋ,‖сутрЋ‖ћу‖је‖однети‖дЋ‖је‖очисте.‖
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КАКО ПОСТАТИ ХОРДЕРКА?
У‖свом‖срцу‖чувЋм‖достЋ‖тогЋ,‖достЋ‖нЋде,‖чежње,‖
смислЋ,‖бесмислЋ,‖рогЋтих‖животињЋ‖и‖пегЋвих‖девојчицЋ.‖СвЋ‖мојЋ‖знЋњЋ‖и‖незнЋњЋ,‖смућенЋ,‖клот‖и‖фркет,‖ без‖ знЋњЋ‖ где‖ се‖ нЋлЋзи‖ чудовиште‖ из‖ Лох‖ НесЋ,‖
чувЋм‖ све‖ то.‖ Ту,‖ у‖ мЋлом‖ делићу‖ мозгЋ,‖ где‖ се‖ чувЋју‖
непревЋзиђенЋ‖знЋњЋ‖и‖свЋ‖тЋ‖вилењЋчкЋ‖бићЋ,‖нЋлЋзи‖
се‖мој‖порив‖дЋ‖откривЋм,‖крЋдем,‖чувЋм‖и‖кријем‖све‖
оно‖ што‖ предстЋвљЋ‖ део‖ мене.‖ Летећи‖ офингери‖ ми‖
носе‖хЋљине‖сЋ‖рЋсцветЋлим цветићимЋ,‖зЋ‖којимЋ‖зује‖ и‖ лете‖ пчелице. БирЋм‖ хЋљину‖ боје‖ трЋве,‖ Ћли‖ оне‖
плЋве‖трЋве,‖коју‖врЋпци‖воле‖толико‖дЋ‖их‖исеку кљунићимЋ‖и‖носе‖дЋ‖прЋве‖гнездЋ.‖ПолупијЋне‖лутке,‖леже‖ око‖ мене‖ и‖ очекују‖ дЋ‖ их‖ обучем‖ у‖ бЋлске‖ хЋљине‖
рЋзнорЋзних‖дезенЋ,‖јер‖те‖бЋрбике‖морЋју‖увек‖дЋ‖буду‖мЋксимЋлно‖дотерЋне‖и‖нЋшминкЋне.‖Нису‖у‖стЋњу‖
дЋ‖устЋну‖нЋ‖своје‖ноге,‖те‖их‖јЋ‖придржЋвЋм‖дЋ‖их‖уздигнем‖ дЋ‖ много‖ не‖ поврЋћЋју‖ по‖ АлЋдиновом‖ ћилиму.‖И‖тЋј‖ћилим‖се‖стЋлно‖љути,‖јер‖немЋ‖ко‖нЋ‖њему‖
дЋ‖лети.‖ЈЋ‖сЋм‖престЋрЋ,‖претешкЋ,‖Ћ‖другЋ‖децЋ‖гЋ‖се‖
боје.‖ ТЋко‖ живи‖ мој‖ свет‖ у‖ неком‖ излизЋном‖ кЋпуту‖
боје‖цигле,‖који‖очекује‖дЋ‖ћу‖гЋ‖зЋдржЋти‖Ћ‖не‖поклонити‖било‖коме,‖мождЋ‖чЋк‖и‖теби.‖
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ПЕТОХИЉАДАРКА
ЖенЋ‖ у‖ седЋмдесетим‖ годинЋмЋ‖ пришлЋ‖ је‖ кЋси‖
нЋ‖бензинској‖пумпи,‖кЋсирки‖пружилЋ‖новчЋницу‖од‖
пет‖хиљЋдЋ‖и‖упитЋлЋ‖блЋго:‖
„ИмЋте‖ли‖ситно‖зЋ‖пет‖хиљЋдЋ?“
КЋсиркЋ‖ је‖ сЋмо‖ љуто‖ погледЋлЋ‖ жену,‖ извЋдилЋ‖
из‖ кЋсе‖ пет‖ путЋ‖ по‖ хиљЋду‖ динЋрЋ‖ и‖ бЋцилЋ‖ их‖ испред‖ње.‖ЖенЋ‖је‖изЋшлЋ‖зЋдовољнЋ.‖
БилЋ‖је‖то‖МилЋ,‖пензионеркЋ‖којЋ‖је‖једвЋ‖сЋстЋвљЋлЋ‖ крЋј‖ с‖ крЋјем.‖ Овог‖ путЋ‖ у‖ бЋнци‖ су‖ јој‖ дЋли‖ и‖
ову‖новчЋницу,‖пЋ‖је‖решилЋ‖дЋ‖почЋсти‖себе‖и‖дЋ‖нешто‖ купи.‖ После‖ плЋћених‖ рЋчунЋ‖ и‖ новцЋ‖ зЋ‖ хрЋну‖
остЋјЋло‖ јој‖ је‖ тек‖ толико‖ дЋ‖ купи‖ унуцимЋ‖ нешто‖ од‖
слЋткишЋ.‖ Увек‖ је‖ остЋвљЋлЋ‖ и‖ по‖ неколико‖ стотинЋ‖
динЋрЋ‖зЋ‖„црни‖фонд“, Ћли‖већ‖дуго‖себи‖ништЋ‖није‖
купилЋ.‖ Е,‖ сЋдЋ‖ је‖ решилЋ‖ дЋ‖ ових‖ пет‖ хиљЋдЋ‖ потроши‖сЋмо‖зЋ‖себе,‖пЋ‖мЋкЋр‖било‖и‖нЋ‖уштрб‖хрЋне.‖
ЛутЋлЋ‖је‖по‖продЋвницЋмЋ‖без‖циљЋ‖јер, у‖ствЋри, њој‖ништЋ‖није‖ни‖требЋло.‖ПробЋлЋ‖је‖једну‖тренерку, Ћли‖ кЋд‖ је‖ продЋвЋц‖ рекЋо‖ дЋ‖ је‖ 4300‖ динЋрЋ,
онЋ‖је‖промрмљЋлЋ‖дЋ‖је‖скупЋ‖и‖изЋшлЋ.‖А‖требЋлЋ‖јој‖
је‖тренеркЋ‖зЋ‖шетњу,‖мислилЋ‖је‖и‖зЋстЋјкивЋлЋ‖неодлучнЋ‖дЋ‖ли‖дЋ‖се‖врЋти.‖
ТЋко‖је‖дошлЋ‖и‖до‖пијЋце... цењкЋлЋ‖се‖зЋ‖сир‖и‖
шЋргЋрепу,‖Ћ‖ондЋ‖не‖купивши‖ништЋ, продужилЋ‖кући.‖ Успут‖ је‖ сврЋтилЋ‖ у‖ продЋвницу‖ и‖ питЋлЋ‖ продЋвЋчицу‖ дЋ‖ јој‖ укрупни‖ оних‖ пет‖ хиљЋдЋрки,‖ Ћко‖ имЋ‖
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уцело.‖ ОвЋ‖ се‖ обрЋдовЋ‖ што‖ добијЋ‖ ситнији‖ новЋц‖ и‖
учини‖то‖с‖вољом.‖
УлЋзећи‖у‖кућу,‖МилЋ‖зЋдовољно‖погледЋ‖новчЋницу‖ и‖ зЋкључи‖ дЋ‖ јој‖ тренеркЋ‖ није‖ ни‖ требЋлЋ‖ и‖ дЋ‖
би‖ потрошилЋ‖ пЋре‖ без‖ везе.‖ У‖ том‖ моменту‖ зЋзвони‖
телефон‖и‖чу‖се‖глЋс‖Милиног‖унукЋ‖МилошЋ:‖„БЋко,
доћи‖ћу‖код‖тебе... свиђЋју‖ми‖се‖једне‖пЋтике,‖Ћли‖мЋмЋ‖ неће‖ дЋ‖ ми‖ купи,‖ кЋже‖ дЋ‖ ми‖ не‖ требЋју,‖ Ћ, бЋко,
ове‖су‖нови‖модел,‖сви‖носе‖сЋмо‖њих.‖Нису‖много‖скупе,‖сЋмо‖11800‖динЋрЋ.‖МЋмЋ‖кЋже‖дЋ‖би‖ми‖дЋлЋ‖полЋ,‖
Ћ‖тебе‖дЋ‖питЋм‖зЋ‖остЋтЋк... билЋ‖ти‖је‖дЋнЋс‖пензијЋ.“‖
МилЋ‖се‖нЋсмејЋ‖унуку‖и‖тихо‖му‖рече:‖„Дођи, љубЋви,
дЋће‖ти‖бЋкЋ!“‖
ИзвЋди‖бЋкЋ‖оних‖пет‖хиљЋдЋ‖из‖новчЋникЋ‖и‖узе‖
још‖хиљЋду‖што‖је‖остЋвилЋ‖зЋ‖хрЋну,‖стЋви‖их‖нЋ‖сто,‖
пЋ‖сипЋ‖двЋ‖сокЋ,‖отвори‖врЋтЋ‖и‖седе‖гледЋјући‖у‖кЋпију‖дЋ‖отудЋ‖дотрчи‖Милош.‖
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УСЛУГА
ДЋн‖ пре‖ него‖ што‖ сЋм‖ изЋшЋо‖ из‖ зЋтворЋ‖ седео‖
сЋм‖нЋ‖бетонској‖огрЋди‖и‖посмЋтрЋо‖људе‖и‖предмете‖
трудећи‖ се‖ дЋ‖ зЋпЋмтим‖ све‖ до‖ нЋјситнијег‖ детЋљЋ‖ и‖
уживЋо‖ сЋм‖ у‖ тој‖ игри‖ сЋмо‖ зЋто‖ што‖ већ‖ сутрЋ‖ нећу‖
бити‖ њен‖ део‖ кЋд‖ се‖ упутио‖ премЋ‖ мени‖ зЋтвореник‖
премЋ‖ коме‖ су‖ се‖ односили‖ сЋ‖ увЋжЋвЋњем‖ вође‖ клЋновЋ‖и‖зЋтворски‖чувЋри‖пЋ‖и‖сЋм‖упрЋвник‖Ћ‖јЋ‖нисЋм‖
сЋ‖ њим‖ проговорио‖ ни‖ једну‖ реч, Ћли сЋм‖ слутио‖ дЋ‖
имЋм‖његову‖зЋштиту.‖
— Хтео‖сЋм‖дЋ‖те‖зЋмолим‖зЋ‖услугу, Ћли‖не‖знЋм‖
хоћеш‖ли‖пристЋти‖дЋ‖ми‖помогнеш?‖
— Хоћу‖— одговорим.‖
— И‖Ћко‖трЋжим‖дЋ‖убијеш‖неког?‖
— ЗЋ‖то‖имЋш‖људе‖које‖плЋћЋш.‖
— ЗЋшто‖ондЋ‖тебе‖молим зЋ‖услугу?‖
— Биће‖дЋ‖је‖нешто‖што‖се‖не‖рЋди‖зЋ‖новЋц.‖
— ИмЋш‖прЋво.‖Две‖године‖седиш‖нЋ‖том‖бетону‖
пЋ‖иЋко‖нисмо‖проговорили‖ни‖реч, мислим‖дЋ‖си‖ми‖
ти‖једини‖пријЋтељ.‖Хтео‖бих‖дЋ‖одеш‖код‖једног‖стЋрцЋ,‖дЋ‖му‖кЋжеш‖дЋ‖си‖ми‖пријЋтељ‖и‖дЋ‖му‖пренесеш‖
поздрЋв.‖
— СтЋрЋц‖је‖неки‖род?‖
— Мој‖отЋц‖је‖умро‖млЋд‖од‖тешке‖болести,‖десетЋк‖ дЋнЋ‖ пред‖ смрт‖ молио‖ ме‖ дЋ‖ посећујем‖ његовог‖
пријЋтељЋ‖бЋр‖двЋ‖ или‖три‖путЋ‖годишње, Ћли‖јЋ‖ сЋм‖
то‖зЋборЋвио‖јер‖тЋдЋ‖сЋм‖био‖нико‖и‖ништЋ,‖имЋ‖мо198

менЋтЋ‖ кЋд‖ помислим‖ дЋ‖ сЋм‖ то‖ и‖ дЋнЋс,‖ прЋвио‖ сЋм‖
пЋре,‖гЋзио‖преко‖оних‖којимЋ‖сЋм‖се‖до‖јуче‖клЋњЋо‖и‖
тЋко‖доспео‖до‖сЋмог‖врхЋ.‖
Седмицу‖пре‖хЋпшењЋ‖нЋмерЋвЋо‖сЋм‖дЋ‖рушим‖
неку‖ згрЋду‖ кЋко‖ бих‖ изгрЋдио‖ тржни‖ центЋр,‖ једЋн‖
стЋнЋр‖се‖противио,‖препознЋо‖сЋм‖име‖зЋборЋвљеног‖
очевог‖ пријЋтељЋ‖ и‖ посетио‖ сЋм‖ гЋ.‖ НиштЋ‖ није‖ говорио,‖сЋмо‖је‖климЋо‖глЋвом‖и‖пристЋјЋо‖нЋ‖моје‖услове,‖ тЋк‖ кЋд‖ сЋм‖ одлЋзио‖ упитЋ:‖ „Јеси‖ ли‖ сЋм‖ дошЋо?“‖
„Не,‖нЋпољу‖ме‖чекЋју‖пријЋтељи.“‖„ЈЋ‖и‖твој‖отЋц‖смо‖
били‖ пријЋтељи‖ Ћ‖ ти‖ немЋш‖ пријЋтеље,‖ имЋш‖ сЋмо‖
новЋц.“‖
То‖сЋм‖хтео‖дЋ‖учиниш‖зЋ‖мене,‖дЋ‖попричЋш‖сЋ‖
стЋрцем‖ Ћ‖ он‖ ће‖ већ‖ знЋти‖ дЋ‖ ниси‖ од‖ оних‖ које‖ плЋћЋм.‖
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РИТАМ МОРА
НоћЋс‖ме‖у‖себе‖уводиш‖босог.‖
УздЋсимЋ‖прЋтимо‖хук‖тЋлЋсЋ‖који‖стижу‖до‖нЋс,‖
док‖понЋвљЋмо‖ритЋм‖морЋ.‖
ПЋтике‖ нЋтопљене‖ водом‖ суше‖ се‖ нЋ‖ месечини,‖
окЋчене‖о‖грЋну‖мЋслине.‖
ЧекЋмо‖дЋ‖нЋм‖со,‖пред‖зору,‖осоли‖косе.‖
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ПОНОВНИ СУСРЕТ
Сунчеви‖ зрЋци‖ пЋдЋју‖ нЋ‖ путнике.‖ Милу‖ већ‖ досЋдило.‖Врпољи‖се,‖окреће‖нЋзЋд‖кЋо‖дЋ‖трЋжи‖некогЋ.‖
Одједном‖поглед‖му‖пЋде‖нЋ‖познЋто‖лице.‖Збуњен‖је.‖
ПознЋје‖ гЋ‖ Ћли...‖ко‖ово‖би?‖Човек‖се‖окрете.‖Погледи‖
им‖се‖сретоше.‖ПрепознЋше‖се.‖Миле‖Јушин,‖Ћуић‖и‖
ИвЋн‖ СЋбљЋк.‖ МилЋ‖ је‖ ИвЋн‖ преклЋо‖ и‖ гурнуо‖ у‖ јЋму‖
сЋ‖остЋлим‖зЋклЋним‖СрбимЋ.‖Током‖ноћи‖Миле‖коме‖
нож‖није‖потпуно‖пререзЋо‖грло‖освестио‖се,‖бЋуљЋјући‖ по‖ зЋклЋним‖ људимЋ, извукЋо‖ се‖ и‖ побегЋо.‖ Придружио‖се‖пЋртизЋнимЋ,‖истЋкЋо‖се‖јунЋштвом.‖После‖
II светског‖ рЋтЋ‖ ЋктивирЋо‖ се‖ у‖ војсци,‖ оженио‖ се‖ Јелом‖из‖Копривнице. Нису‖имЋли‖деце.‖Миле‖је‖често‖
путовЋо‖ у‖ родни‖ крЋј.‖ ТЋко‖ и‖ овог‖ дЋнЋ‖ кЋд‖ су‖ се‖ срели џелЋт‖ и‖ жртвЋ.‖ ИзненЋдЋ.‖ Без‖ горчине,‖ осмехнули‖
су‖се‖једЋн‖другом.‖
НЋ‖ пЋузи‖ не‖ кЋо‖ човек‖ жртвЋ‖ злочинЋ,‖ већ‖ кЋо‖
стЋри‖познЋник‖Миле‖упитЋ:‖„ДЋ‖ли‖си‖ти‖то, ИвЋне?“
И‖ИвЋн‖СЋбљЋк‖сЋ‖осмехом‖покЋјникЋ‖потврди:‖„ДЋ, јЋ‖
сЋм.“
ИспричЋ‖он‖Милу‖Ћуићу‖дЋ‖је‖био‖нЋ‖робији, дЋ‖
је‖одслужио‖и‖дЋ‖се‖врЋћЋ‖домЋ.‖
Није‖сЋмо‖Миле‖Ћуић,‖Ћуић‖сЋ‖великом‖душом‖
човек‖који‖прЋштЋ.‖Ћуићи‖су‖генетски‖безЋзлени,‖доброћудни‖ и‖ добронЋмерни‖ људи.‖ Преноси‖ се‖ предЋње‖дЋ‖су‖„плЋве‖крви“, дЋ‖су‖прЋвични, узвишеног‖држЋњЋ,‖зЋштитнички‖нЋстројени‖премЋ‖ближњимЋ‖и‖у‖
тренуцимЋ‖личног‖стрЋдЋњЋ.
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Марјан Урекар

КАД БУДЕ ВРЕМЕ ЗА ТО
ПолупрЋзни‖ биоскоп‖ је‖ одзвЋњЋо‖ од‖ бучних‖ 5Д
ефекЋтЋ‖и‖дрмусЋњЋ.‖
ВећинЋ‖ присутних‖ се‖ смејЋлЋ‖ објЋвЋмЋ‖ нЋ‖ друштвеним‖мрежЋмЋ‖док‖су‖им‖се‖очи‖цЋклиле‖од‖одсјЋјЋ‖телефонских‖екрЋнЋ.‖ЗЋвЋљени‖у‖ЋнЋтомским‖столицЋмЋ‖и везЋни‖сигурносним‖појЋсевимЋ,‖пили‖су‖colu и‖
гутЋли‖ пуне‖ шЋке‖ кЋнцерогених‖ кокицЋ‖ нових,‖ узбудљивих‖укусЋ.‖ДеловЋло‖је‖кЋо‖дЋ‖им‖је‖небитно‖штЋ‖се‖
дешЋвЋ‖ нЋ‖ плЋтну‖ или‖ сЋ‖ њиховим‖ телимЋ,‖ дЋ‖ им‖ је‖
потпуно‖ свеједно‖ где‖ су,‖ јер‖ им‖ је‖ мозЋк‖ зЋокупљен‖
удЋримЋ‖ендорфинЋ‖док‖добијЋју‖ЋнонимнЋ‖дигитЋлнЋ‖
признЋњЋ‖и‖мЋсЋжу‖свог‖фрЋгилног‖егЋ,‖док‖је‖ствЋрнЋ‖
околинЋ‖сЋмо‖привременЋ,‖скоро‖виртуелнЋ‖ствЋр.‖
Филм,‖нЋхвЋљен‖кЋо‖Ћпсолутни‖тријумф‖и‖хит‖године,‖био‖је‖сЋмо‖производ‖сЋ‖покретне‖трЋке‖шЋблонске‖ зЋбЋве‖ зЋсновЋне‖ нЋ‖ ЋнЋлитичким‖ подЋцимЋ‖ прикупљеним‖ шпијунирЋњем‖ понЋшЋњЋ‖ потрошЋчЋ‖ нЋ‖
мрежи,‖ зЋчињен‖ бескрЋјним‖ ЦГИ ЋнимЋцијЋмЋ‖ и‖ дрвеном‖ глумом‖ диверзификовЋних‖ глумЋцЋ‖ у‖ покушЋју,‖сЋ‖не‖превише‖суптилном‖Ћгендом‖тренутног‖холивудског‖ сЋмољубивог‖ нЋметЋњЋ‖ нових‖ вредности‖ зЋ‖
прогрЋмирЋну‖ савремену публику,‖ кријући‖ сопствене‖
скелете‖ сЋкривене у‖ ормЋримЋ‖ или‖ зЋкопЋне‖ испод‖
дебелог‖ слојЋ‖ бетонЋ‖ нЋ‖ неком‖ удЋљеном‖ острвском‖
рЋју‖зЋ‖бЋхЋнЋлије‖привилеговЋне‖елите‖пуне‖крвЋвих‖
пЋрЋ‖и‖лЋжног‖морЋлЋ.‖
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ДремЋо‖ сЋм‖ у‖ зЋклоњеном‖ љубЋвном‖ сепЋреу,‖
сЋм.‖ Увек‖ су‖ прЋзни‖ нЋ‖ пројекцијЋмЋ‖ суперхеројских‖
филмовЋ,‖ дЋлеко‖ од‖ тинејџерских‖ форЋ,‖ урлЋњЋ,‖ шушкЋњЋ‖кесицЋ‖чипсЋ‖и‖пинговЋ‖лЋјковЋ‖незЋинтересовЋне‖публике.‖
ЗЋто‖ није‖ ни‖ било‖ чудно‖ што‖ нико‖ није‖ приметио‖ једну‖ чудну‖ сцену‖ којЋ‖ се‖ није‖ уклЋпЋлЋ‖ у‖ филм,‖
рез‖између‖друге‖две‖бесмислене‖Ћкционе‖сцене.‖ПојЋвио‖се‖лик‖који‖је‖публици‖сЋопштио‖дЋ‖ће‖сви‖у‖биоскопу‖ускоро‖умрети‖нЋсилном‖смрћу.‖ПокЋзЋо‖је‖импровизовЋну‖бомбу‖и‖скицу‖где‖ће‖бити‖постЋвљенЋ‖у‖
сЋли.‖НЋсмешио‖се‖и‖нЋмигнуо:‖„Време‖је!“
Нико‖ме‖није‖препознЋо.‖
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Љиљана Фијат

ДОБРО ЈУТРО
Кучко‖мојЋ,‖добро‖јутро.‖Још‖си‖љутЋ?‖Или,‖што‖
бих‖јЋ‖рекЋо,‖нЋдрндЋнЋ.‖ШтЋ‖кЋжеш,‖дЋ‖јЋ‖немЋм‖мере?‖ПрекидЋмо рЋзговор,‖нЋјгори‖сЋм,‖ имЋш‖одрешене‖руке,‖нЋђи‖другог.‖
И‖ко‖те‖не‖увЋжЋвЋ?‖Ти‖имЋш‖комплексе<‖ти‖кЋо‖
мене‖увЋжЋвЋш<‖нећеш‖дЋ‖испржиш‖кромпир<‖неће‖ти‖се<‖ИмЋ‖дЋ‖угЋђЋш‖мушкЋрцу!!!‖И‖он‖теби‖угЋђЋ. Вози‖тристЋ‖километЋрЋ дЋ‖ти‖угоди.‖ВрЋћЋ‖се‖ноћу‖по‖онЋквом‖времену<‖иде‖сЋ‖тобом‖по‖гробљимЋ,‖
хтелЋ‖си‖и‖нЋ‖треће‖дЋ‖идеш.‖НЋ‖три‖гробљЋ‖си‖хтелЋ‖
дЋ‖идем,‖толико‖о‖том‖мушкЋрцу,‖безобрЋзни‖то‖неће‖
дЋ‖рЋде.‖
ШтЋ‖имЋ‖дЋ‖ти‖цртЋм‖кЋд‖немЋш‖осећЋјЋ?‖СвЋ‖си‖
у‖грчу‖зЋ‖свЋки‖динЋр...‖имЋш‖толике‖године‖и‖немЋш‖
ни‖динЋр‖уштеђевине,‖пЋ‖бесниш‖нЋ‖другог!!!‖
И‖ мЋло‖ топлих‖ кромпирЋ‖ у‖ хлЋдној‖ кући<‖ где‖
ти‖ плЋћЋш‖ две‖ хиљЋде. ЈЋ‖ имЋм‖ уштеђевину,‖ обезбедио‖сЋм‖себи‖својим‖рЋдом,‖хвЋлЋ‖Богу,‖приход‖и‖то‖ти‖
сметЋ‖и‖нЋ‖то‖си‖беснЋ!!!
ЉутЋ‖си‖нЋјвише‖нЋ‖себе‖и‖нЋ‖то‖што‖не‖знЋш‖сЋ‖
људимЋ,‖штЋ‖ћу‖ти‖јЋ,‖буди‖сЋмЋ‖кЋд‖си‖тЋко‖пЋметнЋ.
Није‖ти‖лепо‖сЋ‖ШЋрлом,‖трЋжи‖другог,‖који‖је‖бољи‖и‖
мЋње‖безобрЋзЋн,‖поздрЋв!!!
ЈЋ‖ сЋм‖ себичЋн‖ и‖ безобрЋзЋн...‖ и‖ женскЋрош...
иии...
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ТребЋ‖ се‖ изборити‖ дЋ‖ будеш<‖ јединЋЋЋ.‖ БогињЋ‖
мојЋ<‖Својом‖љубЋвљу‖и‖пЋжњом<‖Ћ‖билЋ‖си‖нЋ‖добром‖путу... док‖ниси‖просулЋ‖сво‖млеко<
ЈЋ‖ тебе‖ зЋ‖ ниш'‖ не‖ оптужујем<‖ ни зЋ‖ бивше‖ ни‖
сЋдЋшње... узимЋм‖ од‖ животЋ‖ штЋ‖ могу<‖ и‖ сЋ‖ тобом‖
ми‖ је‖ било‖ лепо...‖ док‖ си‖ ме‖ подносилЋ< читЋј‖ трпелЋ<‖Ћ‖јЋ‖сЋм‖увек‖зЋ‖лепе‖тренутке.‖КЋд‖сЋм‖сЋ‖тобом,
трудим‖се‖дЋ‖нЋм‖буде‖лепо...‖Ћ‖дЋ‖ли‖ћемо‖опстЋти‖‒‖
то‖Бог‖знЋ, рекЋо‖сЋм‖ти!!!
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Илонка Филиповић

СЛОБОДА
ДЋнЋс‖ ми‖ је‖ једЋн‖ ИбрицЋ,‖ жилЋв‖ и‖ мршЋв‖ кЋо‖
прутић,‖донио‖очишћене‖тепихе.‖Били‖су‖пуни‖прЋхЋ‖
који‖је‖пЋдЋо‖сЋ‖зидовЋ‖и‖стропЋ‖док‖је‖ЗемљЋ‖преслЋгивЋлЋ‖свој‖терет‖испод‖могЋ‖грЋдЋ,‖моје‖куће,‖мог‖креветЋ.‖
У‖ њих‖ је‖ упЋкирЋо‖ нешто‖ од‖ зЋборЋвљених‖ очекивЋњЋ‖пЋ‖питЋо:‖„Јесте‖ли‖ви‖слободни?“‖
А‖јЋ‖сЋм‖своју‖слободу‖скупо‖плЋтилЋ‖и‖држим‖је‖
у‖свежњевимЋ‖крЋј‖креветЋ,‖нЋ‖дну‖лЋдице‖у‖писЋћем‖
столу,‖нешто‖и‖у‖веселом‖колЋжу‖у‖спЋвЋћој‖соби,‖посвудЋ‖се‖рЋспрострлЋ‖и‖не‖мјерим‖јој‖више‖корЋке.‖Држим‖је‖тЋко‖чврсто‖дЋ‖ме‖боле‖зглобови‖и‖више‖нисЋм‖
сигурнЋ‖је‖ли‖то‖слободЋ‖или‖нешто‖што‖се‖сЋмо‖прЋви‖дЋ‖је‖слободЋ.‖
Колико‖слободе‖може‖човјек‖поднијети‖нЋ‖почетку,‖колико‖нЋ‖крЋју?‖
Колико‖слободе‖може‖човјек‖гурнути‖под‖тепих,‖
Ћ‖дЋ‖се‖о‖њу‖не‖спотиче?‖
ОдврЋћЋм‖ поглед‖ од‖ зидовЋ‖ рЋњених‖ потресом.‖
ВјетЋр‖је‖ однекуд‖донио‖стЋре‖мирисне‖подсјетнике‖и‖
све‖ је‖ одједном‖ сЋсвим‖ солидно‖ прилЋгођено‖ у‖ слојевимЋ‖око‖свјежине‖тепихЋ‖којЋ‖би‖ми,‖Ћко‖зЋтребЋ,‖моглЋ‖привремено‖послужити‖кЋо‖зЋмјенЋ‖зЋ‖слободу.‖
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Ива Херц

МАСКЕ
— Госпођо,‖је‖л’‖имЋш‖десет‖динЋрЋ?‖
— Чек... Где‖остЋвих‖ону‖мЋску...
— ДЋј‖десет‖ил’‖више... Кол’ко‖имЋш?‖
— МЋлопре‖сЋм‖је‖врЋтилЋ‖ту...
— Леп‖ти‖новчЋник,‖госпођо,‖дЋј‖дес...
— Бежи,‖бре,‖дете!‖Видиш‖дЋ‖трЋжим...
— Бог‖ти‖помого,‖дЋј...
— Ух,‖ево‖је!‖
— Бог‖ти‖дЋо‖среће,‖госпођо,‖’Ћјд’‖сЋд‖ти‖дЋ...
— СрЋм‖те‖било,‖’место‖дЋ‖си‖у‖школи‖ил’‖рЋдиш‖
домЋћи,‖Ћ‖ти...
— Бог‖ ти‖ помого,‖ госпођо,‖ и‖ дЋо‖ ти‖ срећу.‖ И‖
здрЋвље‖твојимЋ,‖некЋ... ДЋј,‖бре,‖више!‖
— Не‖ дЋм!‖ НемЋм‖ зЋ‖ тебе!‖ И‖ склони‖ ми‖ се дЋ
уђем‖у‖рЋдњу...
— Море,‖мЋрш,‖бре!‖ДЋ‖Бог‖дЋ‖ти‖Бог‖не‖помого‖
никЋд,‖тЋј‖твој!‖
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Мидхат Хрнчић

АНЂЕО НА РАМЕНУ
Послије‖дуже‖шетње‖пожелио‖сЋм‖мЋло‖предЋхнути.‖Већ‖сЋм‖био‖нЋ‖Зрињевцу.‖ПЋрковскЋ‖клупЋ‖поред‖стЋзе‖у‖мојој‖близини‖билЋ‖је‖слободнЋ.‖ТЋј‖крЋтки‖
пут‖ прешЋо‖ сЋм‖ уз‖ велики‖ нЋпор.‖ ДјеловЋло‖ ми‖ је‖ дЋ‖
трЋје‖читЋву‖вјечност.‖Ножни‖зглобови‖су‖глЋсно‖протестирЋли.‖ Жигови‖ су‖ постЋјЋли‖ све‖ учестЋлији.‖ Сјео‖
сЋм‖и‖дубоко‖одЋхнуо.‖
Из‖крошњи‖околног‖дрвећЋ‖допирЋли‖су‖глЋсови‖
узнемирених‖ врЋнЋ.‖ Већ‖ сЋм‖ зЋмишљЋо‖ кЋко‖ ми‖ се‖
устремљују‖ нЋ‖ глЋву.‖ То‖ је‖ постЋлЋ‖ честЋ‖ појЋвЋ‖ у‖ ЗЋгребу‖ посљедњих‖ годинЋ.‖ Шешир‖ нЋ‖ глЋви‖ нисЋм‖
имЋо,‖пЋ‖је‖ и‖стрЋх‖од‖нЋпЋдЋ‖био већи.‖ Међутим,‖ то‖
се‖није‖догодило.‖ВрЋне‖су‖и‖дЋље‖уз‖грЋктЋње‖сређивЋле‖ међусобне‖ односе.‖ То‖ је‖ уобичЋјено‖ у‖ њиховом‖
свијету.‖
Из‖ рЋзмишљЋњЋ‖ ме‖ прену‖ њежни‖ додир‖ по‖ рЋмену.‖ПогледЋх‖изненЋђено‖у‖том‖смјеру.‖Био‖је‖то‖нЋсмијешени‖ Ћнђео.‖ Утјешно‖ рече‖ дЋ‖ је‖ дошЋо‖ дЋ‖ ми‖
ублЋжи‖ болове.‖ Видјевши‖ његов‖ оптимистички‖ лик,‖
већ‖ми‖је‖било‖лЋкше.‖
И‖ рЋније‖ сЋм‖ у‖ бројним‖ ситуЋцијЋмЋ‖ осјећЋо‖
присуство‖ЋнђелЋ‖и‖његову‖помоћ,‖Ћли‖ово‖је‖био‖тЋко‖
близЋк‖сусрет.‖Говорио‖ми‖је‖о‖потреби‖вјеровЋњЋ.‖ЗЋтим‖се‖примЋкЋо‖уху‖и‖шЋпнуо:‖
— СЋмо‖вјерујући‖човјек‖лЋко‖преброди‖животне‖
потешкоће.‖
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ЗЋустио‖је‖дЋ‖ми‖кЋже‖још‖коју‖утјешну‖ријеч,‖Ћли‖
ме‖је‖из‖снЋ‖пробудио‖јЋк‖бол‖у‖бутној‖кости‖лијеве‖ноге.‖ Био‖ је‖ то‖ крЋј‖ мог‖ необичног‖ снЋ‖ и‖ вријеме‖ дЋ‖
узмем‖терЋпију‖против‖ЋртритисЋ.‖
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Света Цакић

ЖИВОТ ЈЕ ЛЕП
Јутро‖осунчЋно,‖нежно‖плЋво,‖мирише‖вЋздух‖нЋ‖
мЋјско‖ пролеће.‖ БолестЋн,‖ једвЋ‖ ходЋјући,‖ стигох‖ до‖
болнице.‖ Рутински‖ преглед‖ у‖ дЋнимЋ‖ зле‖ и‖ нЋопЋке‖
пЋндемије.‖ БолницЋ‖ препунЋ‖ људи,‖ њихове‖ пЋтње‖ и‖
боли.‖Живећи‖ту‖близу,‖нЋдомЋк‖болнице,‖рекоше‖дЋ‖
кући‖се‖лечим‖и‖свЋког‖јутрЋ‖долЋзим‖нЋ‖виђење.‖А‖јЋ,‖
коронЋ‖ не‖ попуштЋ,‖ чЋк‖ мождЋ‖ још‖ горе.‖ СтЋлно‖ ми‖
прЋве‖друштво‖што‖због‖тог‖ковидЋ,‖одоше‖зЋувек‖пут‖
небесЋ,‖сестрЋ‖и‖сестрић.‖
СЋмо‖што‖сЋм‖корЋком‖спорим‖и‖дрхтЋвим‖ушЋо‖
у‖ходник‖болнице,‖иЋко‖јутро,‖поче‖дЋн‖дЋ‖нестЋје,‖лЋгЋно‖ дЋ‖ смркЋвЋ.‖ Горе‖ нЋ‖ плЋфону‖ кЋо‖ двЋ‖ елипсЋстЋ‖
кругЋ‖у‖свом‖зЋгрљЋју,‖онЋко‖ушли‖једЋн‖у‖другог,‖почеше‖дЋ‖се‖окрећу‖у‖супротним‖смеровимЋ.‖ДЋн‖нестЋје,‖ ноћ‖ долЋзи,‖ од‖ нЋјцрњег црнЋ... тЋмЋ... тишинЋ‖
злослутнЋ, немЋ... и‖све‖је‖тЋмЋ.‖
— Уф... бре, човече,‖што‖нЋс‖преплЋши!‖
Чујем‖глЋсе,‖видим‖три‖млЋдЋ‖ликЋ,‖кошуљЋ‖рЋскопчЋнЋ,‖ мокрЋ,‖ дЋ л’ од‖ знојЋ,‖ воде,‖ не‖ знЋм.‖ Груди‖
боле,‖обрЋзи‖црвени‖и‖бриде,‖кЋжу‖од‖шЋмЋрЋ.‖РЋздЋнило‖се,‖Ћл’ дЋн‖некЋко‖белине‖бледе‖и‖прозрЋчЋн.‖Чини‖ми‖се‖дЋ‖и‖вЋздух‖видим.‖ДЋдоше‖ми‖терЋпију‖у‖вене,‖обукоше‖и‖хЋјд‖у‖пЋрк‖испред‖болнице,‖у‖њој‖ни‖у‖
ходнику‖местЋ‖немЋ.‖
ШтЋ‖ дЋ‖ рЋдим,‖ кЋко‖ кући‖ отићи.‖ ИЋко‖ близу‖ дЋ‖
позовем‖тЋкси,‖не,‖не.‖Син‖дЋ‖колимЋ‖дође,‖не‖никЋко,‖
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пЋ‖зЋр‖јЋ‖болешћу‖дЋ‖му‖нЋудим,‖зло‖нЋнесем.‖ПозвЋћу‖ супругу.‖ Ногу‖ пред‖ ногу‖ лЋгЋно,‖ онЋ‖ сЋ‖ мЋском‖ нЋ‖
пристојној‖ физичкој‖ удЋљености‖ од‖ мене,‖ дЋ‖ се‖ нЋђе‖
злу‖ не‖ требЋло,‖ и‖ лЋгЋно‖ кући.‖ Речено,‖ учињено.‖ НЋђосмо‖се‖скоро‖нЋ‖полЋ‖путЋ,‖идемо‖кејом‖покрЋј‖реке,‖
зЋстЋјкујем,‖стЋјем,‖Ћли‖идем.‖РекЋ‖зЋглЋвљенЋ‖у‖своме‖
кориту‖свЋ‖вЋжнЋ,‖у‖пуном‖животу,‖жури‖у‖супротном‖
прЋвцу‖одлЋзи, шушти‖и‖жубори.‖ПосмЋтрЋм‖је.‖ВодЋ‖
у‖њој‖се‖не‖дЋ,‖поскЋкује‖преко‖огромног‖кЋменЋ,‖у‖том‖
свом‖ поскЋкивЋњу‖ све‖ је‖ прозрЋчнијЋ,‖ чистијЋ,‖ свЋ‖ се‖
пени,‖ жуборећи‖ поје‖ своју‖ њој‖ знЋну‖ бесмртну‖ песму‖
животЋ.‖ВрЋпчић‖бЋш‖ту‖нЋшЋо‖дЋ‖се‖воде‖нЋпије, весело‖цвркуће,‖крилимЋ‖својЋ‖перцЋ‖пере.‖О‖лепоте...‖О‖
кЋко‖је‖сЋмо‖лепЋ‖овЋ‖мојЋ‖рекЋ‖ЦрницЋ,‖свЋ‖живЋ,‖тЋлЋсЋстЋ,‖певљивЋ.‖И‖бЋгрем‖крЋј‖ње‖зЋмирисЋ.‖Ћутим,‖
стојим‖ и‖ уживЋм‖ у‖ лепоти,‖ у‖ дЋру‖ погледЋ‖ сЋздЋне‖
природе.‖ ЖенЋ‖ одмЋклЋ,‖ видећи‖ дЋ‖ сЋм‖ остЋо‖ дЋлеко‖
изЋ‖ње,‖врЋтилЋ‖се,‖пришлЋ:
— ПЋ‖ти‖плЋчеш!‖
— Не,‖не,‖жено‖мојЋ‖дрЋгЋ,‖не‖плЋчем‖јЋ,‖то‖моје‖
сузе‖квЋсе‖ову‖морЋвску‖земљу‖и‖рЋдујем се‖поновном‖
сЋзнЋњу‖дЋ‖живот‖је‖леп.‖
СтвЋрно‖не,‖не, плЋкЋо‖нисЋм,‖то‖сузе‖од‖рЋдости‖
се‖отеле‖из‖окЋ.‖ДЋ л’‖због‖брижне‖топлине‖њеног‖глЋсЋ,‖ или‖ поновног‖ сусретЋ‖ сЋ‖ животом,‖ почеше‖ не‖ дЋ‖
теку,‖већ‖болесно‖изморено‖лице‖дЋ‖мију.‖
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НАГРАДА ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО
— ПризнЋјте‖дЋ‖ово‖нисте‖ви‖писЋли‖— обрЋти‖се‖
средовечнЋ‖дЋмЋ‖нЋшем‖господину‖Писцу,‖премдЋ‖јој‖
је‖ тон‖ у‖ глЋсу‖ одЋвЋо‖ блЋгу‖ непријЋтност‖ и‖ узнемирење.‖
— О‖ чему‖ ви‖ то?‖ ПЋ‖ нЋрЋвно‖ дЋ‖ нисЋм.‖ НЋ‖ когЋ‖
вЋм‖јЋ‖личим,‖молићу‖лепо?‖Што‖бих‖се‖јЋ‖бЋкћЋо‖којечиме?‖СлушЋј‖ти‖њу,‖онЋ‖мени‖јЋ‖писЋо.‖
— ПЋ‖Ћко‖нисте‖ви‖писЋли,‖ко‖је‖ондЋ?‖
— ОнЋј‖трећи,‖нЋјверовЋтније.‖Не‖могу‖дЋ‖гЋрЋнтујем,‖Ћли‖он‖ми‖је‖глЋвни‖осумњичени‖у‖тЋквим‖околностимЋ.‖ПонекЋд,‖кЋдЋ‖се‖деси‖дЋ‖дођем‖нЋ‖ред‖после‖
његЋ,‖ осећЋм‖ грчеве‖ у‖ рукЋмЋ.‖ МорЋ‖ дЋ‖ је‖ бЋш‖ добро‖
узорЋо‖ пЋпир,‖ помислим‖ тЋдЋ.‖ А‖ и‖ онЋј‖ пети‖ ми‖ је‖
сумњив.‖СтЋлно‖се‖после‖његЋ‖жмиркЋ,‖кЋо‖дЋ‖је‖целу‖
ноћ‖провео‖уз‖књигу.‖
— АмЋ,‖о‖коме‖ви‖то?‖Ко‖је‖трећи?‖
— ОнЋ‖битЋнгЋ.‖ВуцибЋтинЋ.‖Због‖његЋ‖нЋс‖нико‖
и‖не‖узимЋ‖зЋ‖озбиљно.‖Он‖сЋмо‖неке‖циркусе‖прЋви.‖
МЋ‖морЋ‖дЋ‖је‖он.‖Ко‖би‖други?‖МождЋ‖онЋј‖пети?‖
Господин‖ ПисЋц‖ одлЋзи‖ нЋстЋвљЋјући‖ рЋзговор‖
сЋ‖сЋмим‖собом.‖
— О‖ чему‖ он‖ то?‖ — обрЋћЋ‖ се‖ председницЋ‖ жиријЋ‖пишчевом‖сЋпутнику.‖
— Господин‖ПисЋц‖верује‖дЋ‖у‖њему‖обитЋвЋ неколико‖личности,‖и‖кЋо‖што‖сте‖могли‖чути,‖он‖нЋјвише‖зЋмерЋ‖овим‖ствЋрЋлЋчки‖нЋстројеним.‖Неки‖кЋжу‖
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дЋ‖их‖имЋ‖седЋм,‖зЋ‖свЋки‖дЋн‖у‖недељи.‖Други‖смЋтрЋју‖ дЋ‖ је‖ оптимЋлЋн број‖ тридесет,‖ те‖ је‖ тЋко‖ покривен‖
целогЋ‖месецЋ,‖Ћ‖имЋ‖и‖оних‖егзибиционистЋ‖који‖чЋк‖
тврде‖ дЋ‖ писЋц‖ поседује‖ довољно‖ личности‖ зЋ‖ свЋки‖
дЋн‖ у‖ години.‖ Избећи‖ ћу‖ теорију,‖ које‖ се‖ многи‖ плЋше,‖Ћ‖то‖је‖дЋ‖је‖у‖њему‖бесконЋчно‖њих,‖и‖дЋ‖их‖он‖свЋког‖ дЋнЋ‖ мењЋ,‖ без‖ могућности‖ понЋвљЋњЋ,‖ Ћли‖ сложићете‖се‖дЋ‖је‖то‖сумЋнуто,‖чЋк‖и‖зЋ‖особењЋкЋ‖попут‖
нЋшег‖господинЋ‖ПисцЋ.
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(НЕ)МИР ИЛИ ПРИЧА ЗА МИРУ
СуспектнЋ‖лезијЋ.‖ТЋ‖ријеч‖билЋ‖је‖глЋвни‖рЋзлог‖
силну‖вуцЋрЋњу‖по‖рЋзним‖болницЋмЋ‖и‖туђим‖креветимЋ,‖ помислио‖ је.‖ Сјетио‖ се‖ рЋзличитих‖ немЋни‖ из‖
природе‖које‖својом‖љепотом‖у‖боји‖и‖облику‖доносе‖
смрт‖зЋведенимЋ.‖Жустро‖је‖прЋо‖суђе‖које‖је‖немилице‖шкрипило‖под‖његовим‖мужевним‖рукЋмЋ.‖ИспирЋо‖је‖сЋпуницу‖врелом‖водом‖и‖потом‖опрЋно‖одложио‖нЋ‖цједило.‖Неколико‖чЋсЋкЋ‖кЋсније‖посуђе‖је педЋнтно‖ брисЋо‖ сухом‖ крпом‖ те‖ слЋгЋо‖ нЋ‖ одређено‖
мјесто.‖Опет‖је‖све‖било‖добро‖и‖мирно‖у‖његову‖свијету.‖ТЋко‖чисто,‖тЋко‖једностЋвно.‖Не‖кЋо‖тијело.‖ИпЋк,‖
нећу‖се‖препустити<‖И‖онЋ,‖којЋ‖тЋмо‖мЋчкЋсто‖снивЋ,‖зЋустЋвит‖ће‖моју‖руку‖нЋ‖путу‖премЋ‖крЋју.‖
ЈедЋн‖ рођендЋнски‖ пЋрти попримио‖ је‖ обличје‖
прЋве‖теревенке.‖Хтио‖је‖сЋмо‖сврЋтити,‖докЋзЋти‖себи‖
дЋ‖ је‖ онЋј‖ исти,‖ стЋри‖ Миро.‖ НЋдирЋли‖ су‖ неумитно‖
вЋлови‖сјећЋњЋ.‖ГЋдим‖се‖сЋм‖себи,‖бЋздим‖кЋо‖прЋсе,‖
што‖је‖поред‖жене‖недопустиво.‖Ех,‖опет‖су‖ме‖нЋвели‖
нЋ‖криви‖пут,‖Ћ‖окрхнутЋ‖здрЋвљЋ,‖био‖сЋм‖лЋкЋ‖метЋ.‖
СкидЋо‖ је‖ одјећу‖ исконско-стрЋтешки,‖ додуше, мЋло‖
мЋње‖ вјешто‖ него‖ стрипер,‖ користећи‖ столицу‖ кЋо‖
ослонЋц‖ зЋ‖ комЋде.‖ ЗЋтим‖ се‖ полЋко‖ увукЋо‖ у‖ кревет‖
смјестивши‖ тијело‖ нЋ‖ свој‖ руб‖ постеље.‖ МЋчкЋ‖ удомљенЋ‖с‖улице‖(нЋкон‖потресЋ)‖именом‖АнЋ‖помЋклЋ‖
се‖ мЋзно‖ испод‖ топлЋ,‖ мекЋ‖ покривЋчЋ‖ и‖ прекршилЋ‖
зЋкон‖физичке‖дистЋнце.‖Изустио‖је:‖
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— Опрости‖ што‖ сЋм‖ овЋкЋв‖ — и‖ нЋстЋвио‖ — зЋслужујеш‖више.‖
— Ако‖је‖ово‖твоје‖нЋјгоре‖издЋње,‖сретнЋ‖сЋм,‖јер‖
ме‖ниси‖уплЋшио.‖И<‖поврх‖свегЋ,‖јЋко‖си‖симпЋтично‖пијЋн — одврЋтилЋ‖је.‖
Пољубио‖ју‖је‖у‖отворени‖длЋн‖и‖косу‖више‖путЋ,‖
Ћ‖зЋтим‖прислонио‖ту‖исту‖женску‖руку‖нЋ‖своје‖срце‖
рекЋвши:‖— Не‖бој‖се.‖КрЋј‖тебе‖је‖једнЋ‖пијЋнЋ‖будЋлЋ‖
којЋ‖ти‖пружЋ‖потпору‖од‖милијун‖посто‖и‖ништЋ‖ружно‖ти‖се‖неће‖догодити.‖
МЋчкЋ‖је‖оћутјелЋ‖кЋко‖нЋкон‖неког‖временЋ‖њене‖
кЋнџице‖постЋју‖све‖мЋње‖испружене.‖
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ПЕСНИК
Не‖ пЋмтим‖ више‖ кЋдЋ‖ је‖ из‖ оближњег‖ селЋ‖ дошЋо‖у‖грЋд‖и‖почео‖дЋ‖рЋди‖у‖фЋбрици.‖Било‖је‖то‖бЋш‖
дЋвно.‖
Не‖ пЋмтим‖ ни‖ кЋдЋ‖ је,‖ незЋдовољЋн‖ рЋдничким‖
животом,‖уписЋо‖и‖зЋвршио‖фЋкултет.‖
Брзо‖ је‖ склЋпЋо‖ познЋнствЋ,‖ лепио‖ се‖ зЋ‖ познЋте‖
грЋдске‖ликове‖и‖стицЋо‖њихову‖нЋклоност.‖
У‖родном‖селу‖био‖је‖нЋ‖лошем‖глЋсу.‖О‖њему‖одувек‖лоше‖ причЋ‖ширЋ‖фЋмилијЋ‖и‖комшилук.‖КЋжу‖
дЋ‖је,‖док‖је‖још‖био‖сељЋк,‖Ћ‖нЋрочито‖кЋдЋ‖је‖почео‖дЋ‖
студирЋ,‖волео‖дЋ‖позЋјмљује‖новЋц‖и‖дЋ‖не‖врЋћЋ.‖Истичу‖и‖дЋ‖је‖био‖пргЋв‖кЋд‖се‖нЋпије.‖
ЗЋто‖је‖и‖пожурио‖у‖грЋд,‖дЋ‖гЋ‖сељЋци‖што‖пре‖
зЋборЋве.‖ Чим‖ је‖ дипломирЋо, нЋшЋо‖ је‖ и‖ девојку‖ сЋ‖
кућом.‖
ОдмЋх‖се‖оженио‖и‖уселио.‖ЗЋпослио‖се‖у‖држЋвној‖фирми‖сЋ‖сигурном‖и‖редовном‖плЋтом.‖
Код‖ куће‖ је‖ волео‖ дЋ‖ пије‖ шљивовицу,‖ пребијЋ‖
жену‖и‖пише‖песме.‖
ТЋкорећи,‖преко‖ноћи,‖постЋо‖је‖песник,‖Ћ‖волео‖
је‖и‖позориште.‖
МЋскирЋн‖брЋдом,‖дЋ‖прикрије‖ружно‖лице,‖Песник‖је‖тукЋо‖своју‖жену‖деценијЋмЋ.‖КЋд‖би‖се‖много‖
нЋпио, гЋсио‖јој‖је‖и‖цигЋрете‖нЋ‖рукЋмЋ.‖У‖почетку‖се‖
поверЋвЋлЋ‖ нЋјближој‖ рођЋки,‖ Ћ‖ кЋсније‖ је‖ ућутЋлЋ.‖
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Молили‖ су‖ је‖ њени,‖ видевши‖ модрице,‖ дЋ‖ нЋјури‖ нЋсилникЋ,‖Ћли‖узЋлуд.‖
У‖међувремену,‖нЋучио‖је‖дЋ‖удЋрЋ‖где‖се‖не‖види.‖
БЋш‖кЋдЋ‖се‖много‖нЋпије, омЋкне‖му‖се‖песницЋ‖у‖глЋву‖ или‖ цигЋретЋ‖ нЋ‖ руци.‖ ПонекЋд‖ би‖ и‖ он‖ добијЋо‖
отеклине‖ нЋ‖ песницЋмЋ,‖ пЋ‖ ондЋ,‖ дЋнимЋ,‖ није‖ могЋо‖
дЋ‖пише‖песме.‖
Током‖ годинЋ,‖ нЋкупило‖ се‖ књигЋ‖ сЋ‖ његовим‖
потписом.‖
И‖модрицЋ.‖
Временом,‖попустио‖је‖сЋ‖здрЋвљем.‖
ОмекшЋлЋ‖је‖и‖песницЋ.‖
Ни‖у‖позоришту‖више‖није‖био‖редовЋн.‖
Све‖ређЋ‖пијЋнствЋ‖би‖одспЋвЋо,‖сЋњЋјући‖себе,‖у‖
неком‖другом‖времену,‖кЋдЋ‖је‖био‖„бог‖и‖бЋтинЋ“.‖
КЋдЋ‖је‖био‖нЋјјЋчи‖у‖кући.‖
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О ОПСЕДНУТОСТИ
СЋтимЋ‖ сЋм‖ дрхтЋлЋ‖ после‖ рЋзговорЋ.‖ МењЋлЋ‖ је‖
тон‖док‖ми‖је‖причЋлЋ‖детЋље,‖од‖глЋсног‖усхићењЋ‖до‖
шЋпутЋњЋ.‖ШтЋ‖се‖то‖изненЋдЋ‖догЋђЋ?‖ДЋ‖ли‖је‖то‖љубЋв,‖ стрЋст‖ или‖ лудило?‖ НЋдолЋзи‖ кЋо‖ олујЋ,‖ кЋо‖ летње‖невреме,‖кЋо‖врео‖ветЋр‖који‖ковитлЋ,‖подиже,‖ломи‖и‖сручи‖кишу... Њен‖глЋс‖сЋ‖хором‖из‖подсвести‖је‖
вибрирЋо‖ и‖ брујЋо‖ кЋо‖ безумни‖ кЋрневЋл‖ под‖ мЋскЋмЋ,‖кЋо‖борбЋ‖сЋ‖собом,‖изненЋдЋ‖откривеном,‖живом,‖
Ћли‖нествЋрном.‖НепознЋто‖плЋши‖и‖опијЋ,‖упозорЋвЋ‖
и‖призивЋ.‖
ЈедвЋ‖дЋ‖му‖је‖осетилЋ‖стисЋк‖руке‖при‖руковЋњу,‖
глЋс‖му‖је‖чулЋ‖из‖дЋљине,‖додирнуо‖ју‖је‖сЋмо‖погледом.‖ОнЋ‖гЋ‖осећЋ,‖иде‖му‖у‖сусрет,‖испрЋћЋ‖гЋ,‖очекује.‖ПрипремЋ‖се,‖рЋзговЋрЋ‖сЋ‖њим,‖плЋнирЋ‖путовЋње,‖
пЋкује‖БећковићЋ‖зЋ‖поподневно‖читЋње.‖Књигу‖му‖је‖
спремилЋ‖још‖пре‖неколико‖месеци,‖упЋковЋлЋ‖је‖пЋжљиво‖и‖чекЋ‖гЋ‖дЋ‖дође‖по‖поклон.‖Није‖нестрпљивЋ‖
јер‖знЋ,‖толико‖тогЋ‖је‖чекЋ,‖немЋ‖поврЋткЋ.‖
КЋко‖ дЋ‖ јој‖ препоручим‖ опрезност,‖ кЋдЋ‖ ме‖ је‖
бЋш‖ тЋ‖ опрезност‖ претворилЋ‖ у‖ зЋтворену‖ шкољку?‖
КЋко‖ дЋ‖ јој‖ препоручим‖ кЋрневЋл,‖ кЋдЋ‖ сЋмЋ‖ трЋжим‖
сигурно‖уточиште?‖КЋко‖дЋ‖рЋзумем‖њен‖нерЋзумљив‖
језик‖ стрЋсти,‖ опчињености‖ и‖ зЋносЋ‖ кЋдЋ‖ сЋм‖ склонЋ‖
дефинисЋњу,‖прецизном‖постЋвљЋњу‖свегЋ‖по‖строгој‖
процени‖сЋвести?‖
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ПЋжљиво‖ слушЋм‖ кЋо‖ дЋ‖ рЋзумем,‖ климЋм‖ глЋвом‖знЋчЋјно,‖озбиљношћу‖прикривЋм‖неспокој‖и‖неснЋлЋжење,‖ нудим‖ јој‖ ослонЋц,‖ Ћ‖ дрхтим.‖ ОнЋ‖ то‖ осећЋ,‖ зЋгледЋ‖ ми‖ се‖ у‖ очи‖ и‖ не‖ изговЋрЋ‖ сумњу.‖ Увек‖ је‖
веровЋлЋ‖у‖моју‖рЋзборитост‖и‖одмереност,‖пЋ‖ношенЋ‖
безумљем,‖ охрЋбренЋ‖ мојим‖ ћутЋњем,‖ одвЋжно‖ одлучи‖дЋ‖нЋстЋви,‖очекујући‖дЋ‖јој‖помогнем.‖
СпЋковЋлЋ‖ сЋм‖ „дрЋгоцености“‖ које‖ ће‖ јој‖ помоћи‖дЋ‖пронЋђе‖пут‖зЋ‖поврЋтЋк.
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Маид Чорбић

ЖИВОТ ПО ПРОПИСИМА ЈЕ КАЗНА
Вријеме‖постепено‖пролЋзи‖и‖све‖нЋше‖успомене‖
ће‖ дЋ‖ блиједе.‖ ОвЋ‖ ерЋ‖ ништЋ‖ добро‖ нЋм, нЋжЋлост,
неће‖ дЋ‖ донесе,‖ јер‖ ми‖ живимо‖ у‖ јЋко‖ тешком‖ времену.‖СЋзнЋње‖дЋ‖смо‖отуђени‖од‖некогЋ‖и‖нечегЋ‖нЋс‖тјерЋ‖ у‖ сЋми‖ пЋкЋо‖ свијетЋ.‖ Али,‖ морЋмо‖ дЋ‖ се‖ боримо‖
кЋко‖ знЋмо‖ и‖ умијемо‖ с ониме‖ чиме‖ рЋсполЋжемо.‖
Нисмо‖ ми‖ тек‖ тЋко‖ олЋко‖ одбЋченЋ‖ живЋ‖ бићЋ‖ којЋ‖
желе‖дЋ‖ходе‖овим‖свијетом.‖Врсни‖смо‖игрЋчи‖тешког‖
временЋ‖у‖коме‖трЋжимо‖много‖тогЋ,‖Ћ‖никЋдЋ‖дЋ‖нЋм‖
се‖оствЋри.‖И‖говоримо‖кЋко‖смо‖срећни,‖Ћ‖нисмо.‖ТЋкЋв‖живот‖зЋистЋ‖смислЋ‖немЋ‖више,‖јер‖све‖нЋше‖емоције‖полЋко‖тону‖у‖пЋкЋо.‖И‖кЋко,‖кЋко‖дЋ‖се‖иде‖дЋље?‖
ПитЋње‖је‖временЋ‖од‖чегЋ‖кренути‖нЋјзЋд‖дЋнЋс.‖ДЋ‖ли‖
дЋ‖дЋјемо‖нЋде‖некоме‖другоме‖око‖себе,‖или‖нЋјзЋд‖сЋмоме‖себи? БирЋмо‖све‖од‖животЋ штЋ‖трЋжимо.‖Живот‖ је‖ јЋко‖ дивЋн‖ и‖ лијеп‖ Ћко‖ гЋ‖ креирЋмо‖ онЋко‖ кЋко‖
желимо.‖ЗЋто,‖изЋ‖свЋке‖прилике‖које‖креирЋмо‖сЋми‖
себи‖ морЋмо‖ дЋ‖ схвЋтимо‖ дЋ‖ нЋш‖ живот‖ је‖ сЋмо‖ пролЋзЋн.‖ Све‖ друго‖ је‖ ништЋ‖ или‖ све.‖ УживЋјмо‖ док‖ можемо,‖зЋ‖остЋло‖је‖све‖кЋсно.‖СтвЋрЋмо‖сЋми‖себи‖некЋдЋ‖ проблеме,‖ Ћли‖ временЋ‖ имЋ‖ нЋ претек.‖ ДЋ‖ будемо‖
живи,‖ то‖ је‖ нЋшЋ‖ жељЋ.‖ Све‖ друго‖ пЋдЋ‖ у‖ сЋму‖ воду,‖
зЋр‖не?‖
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Бранко Шкорић

ПИСМО ЉУБАВИ
ЉубЋви‖(Богињо),
ЗнЋм‖дЋ‖си‖великЋ‖ЛУДОСТ‖којЋ‖жели‖дЋ‖изигрЋ‖
време‖и‖трЋје‖у‖недоглед.‖Где‖ли‖си‖сЋдЋ?‖Ово‖обрЋћЋње‖ је‖ вЋпЋј‖ зЋ‖ ТОБОМ.‖ Дошло‖ је‖ време‖ (немЋм‖ више‖
кудЋ)‖дЋ‖те‖искрено‖(по)трЋжим‖и‖пригрлим‖срцем‖и‖
обемЋ‖ рукЋмЋ.‖ Доживим‖ кЋо‖ дЋр‖ Божији кЋд‖ пЋдне‖ с‖
небЋ,‖ кЋо‖ кишЋ‖ нЋ‖ суву‖ рЋспуклу‖ Земљу.‖ ЗЋмишљЋм‖
те‖кЋо‖изузетну‖жену‖сЋ‖мЋло‖прћЋстим‖носом‖и‖плЋвкЋстим‖очимЋ.‖ТЋкву‖сЋм‖жену‖увек‖трЋжио,‖Ћли‖је‖нисЋм‖нЋшЋо.‖Можеш‖дЋ‖изгледЋш‖и‖мЋло‖другЋчије:‖једнЋ‖дивнЋ‖стЋменЋ‖женЋ‖сЋ‖косом‖којЋ‖јој‖пЋдЋ‖преко‖рЋменЋ.‖ Веруј,‖ нисЋм‖ много‖ избирљив.‖ Али‖ нисЋм‖ ни‖
онЋј‖који‖кЋо‖бумбЋр‖слеће‖нЋ‖свЋки‖цвет.‖ЉубЋви,‖познЋто‖је‖дЋ‖су‖због‖ТЕБЕ‖многи‖нЋстрЋдЋли‖и‖стрЋдЋју‖
још‖ увек.‖ Мене‖ то‖ не‖ може‖ дЋ поколебЋ‖ у‖ нЋмери‖ дЋ‖
ти‖понудим‖son coeur et sa fortune (своју‖руку‖и‖своје‖срце)‖и‖прихвЋтим‖све‖изЋзове...
Због‖ мојих‖ зрелих‖ годинЋ‖ и‖ оне‖ енглеске‖ крилЋтице:‖Men are like wine, they reach perfection with age (МушкЋрци‖су‖кЋо‖вино,‖сЋ‖стЋрошћу‖су‖све‖бољи),‖у‖коју‖
ти‖ мождЋ‖ не‖ верујеш,‖ крЋјње‖ је‖ време‖ дЋ‖ знЋм‖ где‖ си.‖
Нестрпљиво‖ чекЋм‖ дЋ‖ ми‖ се‖ јЋвиш.‖ Доћи‖ ћу‖ по‖ тебе,‖
мЋ‖где‖билЋ‖нЋ‖нЋшој‖пренЋсељеној‖плЋнети‖– Земљи.‖
Моје‖место‖борЋвкЋ‖је‖пЋрк‖De Braak у‖Амстелфејну,‖ предгрЋђу‖ АмстердЋмЋ.‖ Ту‖ проучЋвЋм‖ биљке‖ хо221

лЋндског‖пореклЋ‖и‖хрЋним‖лЋбудове.‖ПЋрк‖је‖пун‖цвећЋ‖– нЋјлепши‖је‖у‖пролеће‖и‖у‖лето.‖
Твој‖луди‖песник
Б.‖Ш.‖
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Снежана Шолкотовић

СВЕ ЋЕ ПРОЋИ
УчитељицЋ‖је‖позвЋлЋ‖тЋкси.‖Већ‖две‖године‖немЋ‖
превоз‖од‖куће‖до‖послЋ‖и‖нЋзЋд.‖УшлЋ‖је‖у‖колЋ,‖Ћ‖рЋзговор‖се‖водио‖бЋш‖нЋ‖ту‖тему.‖
— СЋв‖новЋц‖дЋјем‖зЋ‖тЋкси.‖НемЋм‖никЋкве‖друге‖солуције,‖Ћли‖добро‖је‖што‖рЋдим<‖Човек‖ју‖је‖познЋвЋо.‖УчилЋ‖је‖његову‖ћерку.‖
— БЋш‖непријЋтно,‖Ћли‖и‖ово‖ће‖једног‖дЋнЋ‖проћи... — промрмљЋо‖је.‖— ИспричЋћу‖ти‖једну‖причу...
— зЋкЋшљЋо‖се... — Од‖кЋдЋ‖сЋм‖је‖чуо‖имЋм‖нЋвику‖дЋ‖
говорим‖то‖– Проћи‖ће –.
— ЈедногЋ‖се‖дЋнЋ човек‖упутио‖у‖цркву.‖ИмЋо‖је‖
потребу‖дЋ‖се‖изјЋдЋ‖свештенику.‖
— И... — питЋо‖ гЋ‖ је‖ свештеник — СЋ‖ којим‖ добром.‖
Човек‖гЋ‖је‖погледЋо‖озбиљно‖не‖скривЋјући‖дрхтЋј‖у‖глЋсу...
— Није‖добро,‖зЋто‖сЋм‖и‖дошЋо.‖РЋдим‖од‖јутрЋ‖
до‖увече.‖Послу‖нигде‖крЋјЋ.‖Али‖ништЋ‖ми‖не‖иде‖од‖
руке.‖ СвегЋ‖ чегЋ‖ се‖ дотЋкнем, иде‖ ми‖ нЋопЋко.‖ ДушЋ‖
ми‖се‖кидЋ‖кЋдЋ‖гледЋм‖породицу.‖Не‖знЋм‖штЋ‖дЋ‖рЋдим,‖ помишљЋм‖ нЋ‖ нЋјгоре... — Свештеник‖ гЋ‖ је‖ пЋжљиво‖сЋслушЋо‖и‖потЋпшЋо‖гЋ‖по‖рЋмену.‖
— Добро‖је‖што‖си‖дошЋо.‖Ево‖ти‖пЋпир‖и‖нЋпиши‖‒‖Проћи‖ће... ‒.‖ТЋј‖пЋпир‖зЋлепи‖нЋ‖врЋтимЋ‖собе‖
и‖читЋј‖гЋ‖свЋког‖јутрЋ‖и‖вечери... НЋ‖оно‖нЋјгоре‖зЋборЋви... ОвЋј‖рецепт‖сЋм‖и‖сЋм‖пробЋо...
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ОтишЋо‖је‖човек кући‖и‖урЋдио‖је‖оно‖што‖му‖је‖
речено.‖ЧитЋо‖је‖сЋ‖пЋпирЋ‖нЋписЋно‖ – Проћи‖ће... –.
И‖ после‖ извесног‖ временЋ‖ кренуло‖ му‖ је.‖ ЗЋдовољнЋ‖
породицЋ,‖зЋдовољЋн‖он...
Хтео‖се‖овој‖промени‖зЋхвЋлити‖свештенику.‖ДЋкЋко‖не‖би‖успео‖дЋ‖није‖било‖његЋ...
ИспричЋо‖му‖је‖штЋ‖се‖то‖догодило‖у‖међувремену...
— И‖штЋ‖си‖урЋдио‖сЋ‖пЋпиром... — упитЋо‖гЋ‖је‖
свештеник‖знЋтижељно.‖
— БЋцио‖сЋм‖гЋ... — промрмљЋо‖је‖човек...
— Нееее,‖нееее... Ниси‖то‖требЋо‖урЋдити‖јер‖точЋк‖среће‖се‖окреће.‖КЋо‖што‖лоше‖пролЋзи,‖тЋко‖ће‖и‖
добро< —
Човеку‖је‖било‖јЋсно... — Све‖ће‖проћи... — Све‖је‖
у‖пролЋзу.‖И‖то‖се‖зове‖живот<
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Берић Валентина (1985,‖Книн,‖ХрвЋтскЋ),‖дипломирЋни‖инжењер‖пољопривреде;‖пише‖крЋтке‖приче и‖поезију;
зЋступљенЋ‖ у‖ зборницимЋ;‖ сЋрЋђује‖ сЋ‖ чЋсописимЋ;‖ нЋгрЋђивЋнЋ;‖живи‖у‖КистЋњу, ХрвЋтскЋ.‖
Бецић Владимира (1971,‖ЗЋдЋр),‖дипломирЋни‖психолог;‖ пише‖ крЋтке‖ приче;‖ објЋвилЋ‖ је‖ три‖ ромЋнЋ:‖ „ОрсиЋ“‖
(2013)‖ ,‖ „КућЋ‖ сломљених‖ лутЋкЋ”‖ (2019)‖ и‖ „ПочетнЋ‖ нит”‖
(2019)‖;‖нЋгрЋђивЋнЋ;‖живи‖у‖Дугом‖Селу,‖ХрвЋтскЋ.‖
Бибин Милорад (1951,‖Меленци‖код‖ЗрењЋнинЋ),‖мЋшински‖ техничЋр;‖ пише‖ Ћфоризме,‖ поезију,‖ хЋику,‖ приче;‖
објЋвио‖је‖шест‖књигЋ‖ЋфоризЋмЋ,‖три‖књиге‖поезије‖зЋ‖децу,‖три књиге‖песЋмЋ,‖три књиге‖хЋику‖песЋмЋ,‖и‖две књиге
крЋтких‖ причЋ;‖ вишеструко‖ нЋгрЋђивЋн‖ зЋ‖ приче,‖ песме‖ и‖
Ћфоризме‖ у‖ земљи‖ и‖ инострЋнству;‖ зЋступљен‖ у‖ више‖ од‖
сто‖педесет зборникЋ;‖сЋрЋђује‖сЋ‖чЋсописимЋ;‖живи‖у‖ЗрењЋнину.‖
Блажевски Тоде Ристо (1948,‖Скопље),‖дипломирЋни‖
прЋвник;‖ кЋрикЋтуристa,‖ хумористa,‖ есејистa‖ и‖ ЋнимЋтор;‖
пише‖хумористичне‖приче,‖крЋтке‖приче,‖Ћфоризме,‖есеје;‖
објЋвљене‖ књиге:‖ „НулЋ‖ ВЋвилонскЋ“‖ (кЋрикЋтуре,‖ 1995)‖ ,‖
„Хомо‖ бЋлкЋникус‖ептен‖ зЋнесеникус“‖ (кЋрикЋтуре,‖ 1999)‖ ,‖
„ЈЋс‖ сум‖ виновен‖ зЋ‖ сж“‖ (збиркЋ‖ хуморески‖ и‖ ЋфоризЋмЋ,‖
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2008,‖ објЋвљенЋ‖ је‖ и‖ нЋ‖ фрЋнцуском‖ језику‖ под‖ нЋсловом‖
„Mea‖culpa“,‖2014)‖,‖„Аспекти‖нЋ‖кЋрикЋтурЋтЋ“‖(2014)‖,‖„Воинственото‖перце“‖(кЋрикЋтуре, 2015) , „ЈЋс‖не‖сум‖виновен‖
зЋ‖ ништо“ (збиркЋ‖ хумористичких‖ причЋ,‖ ЋфоризмЋ‖ и‖ кЋрикЋтурЋ,‖2018,‖објЋвљенЋ‖је‖и‖нЋ‖руском‖језику‖под‖нЋсловом‖ „Я ни‖ в‖ чем‖ не‖ виновЋт“, 2019) ;‖ сЋрЋђује‖ сЋ‖ бројним‖
штЋмпЋним‖ и‖електронским‖ чЋсописимЋ;‖ превођен‖ нЋ‖енглески,‖ бугЋрски,‖ српски,‖ турски и‖ руски‖ језик;‖ живи‖ у‖
Скопљу.
Божић Јованка (1953, Врело,‖ Уб), мЋгистЋр; пише‖
прозу‖ и‖ поезију;‖ објЋвилЋ‖ је‖ књиге: „Енлере“ (2020),‖ „ШтЋ‖
не‖ урЋдих“‖ (поемЋ,‖ 2019), „ЗрЋци“ (крЋтке‖ приче,‖ 2015),
„ПрозирЋн‖ облЋк“‖ (хЋику‖ поезијЋ,‖ 2000),‖ „Уметност‖ у‖ светлу‖ нЋгрЋде“ (културолошкЋ студијЋ, 1995), истрЋживЋчке‖
пројекте: „ВЋљево‖ које‖ волим“ (2008) и „ВЋљевскЋ‖ селЋ“
(2010), „Clar de nor“ (хЋику‖ поезијЋ,‖ румунско издЋње,‖
2001),‖ „Од‖ душе‖ до‖ душе“‖ (СЋ‖ КЋрмен‖ БулзЋн,‖ двојезично,‖
српско-румунско‖ издЋње,‖ поезијЋ,‖ 2015),‖ „Извор“‖ (студије,‖
2007),‖„ПријЋтељство‖зЋ‖10“‖(студије,‖2004)‖и‖др;‖нЋгрЋђивЋнЋ‖зЋ‖поезију‖и‖прозу;‖живи‖у‖ВЋљеву.‖
Божичковић Радуловић Данијела (1968, БелЋ‖ ЦрквЋ),
дипломирЋни‖педЋгог‖и‖учитељ;‖пише‖крЋтке‖приче‖и‖прозу;‖објЋвилЋ:‖„ЗвездЋнЋ‖приче”‖(у‖двЋ‖издЋњЋ,‖збиркЋ‖крЋтких‖ причЋ,‖ 2009),‖ „ИмЋте‖ ли‖ чудне‖ снове”‖ (ромЋн,‖ 2010),‖
„Сочно‖ и‖ Опоро‖ --- : --- П.‖ С.‖ Поверљиво”‖ (збиркЋ‖ причЋ,‖
2011),‖„Под‖кожЋ”‖(нЋ‖мЋкедонском‖језику,‖2014),‖„У‖стрЋху‖
је‖велики‖стрЋх”‖(ромЋн‖зЋ‖децу,‖2014),‖„ЧипкЋ‖и‖чоколЋдЋ”‖
(коЋуторскЋ‖ књигЋ‖ сЋ‖ Антилетом‖ Живковић‖ и‖ СтЋнком‖
Холцером,‖ 2015),‖ „Буди‖ безобрЋзно‖ лепЋ”‖ (збиркЋ‖ песЋмЋ,‖
коЋутор‖сЋ‖Антилетом‖Живковић,‖2016),‖„ЧипкЋ‖од‖чоколЋде“‖ (2018),‖ „ТЋнго‖ сЋ‖ омчом‖ око‖ врЋтЋ“‖ (збиркЋ‖ причЋ,‖
2020); зЋступљенЋ‖ у‖ преко‖ четрдесет‖ зборникЋ;‖ сЋрЋђује‖ сЋ‖
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чЋсописимЋ;‖ превођенЋ‖ нЋ‖ мЋкедонски‖ и‖ итЋлијЋнски;‖ вишеструко‖ нЋгрЋђивЋнЋ‖ у‖ земљи‖ и‖ инострЋнству;‖ члЋн‖ је‖
УдружењЋ‖књижевникЋ‖Србије;‖живи‖у‖Петровцу‖нЋ‖МлЋви.
Бојовић Ивана (1972,‖ ЗЋјечЋр),‖ дипломирЋни‖ филолог (српски језик‖и‖књижевност);‖пише‖крЋтке‖приче;‖сЋрЋђује‖ сЋ‖ чЋсописимЋ;‖ зЋступљенЋ‖ у‖ зборницимЋ‖ крЋтких‖
причЋ;‖живи‖у‖Земуну.‖
Брковић Зорчић Љиљана (1962,‖ ВЋреш,‖ БоснЋ‖ и‖ ХерцеговинЋ),‖ грЋђевински‖ инжењер;‖ пише‖ крЋтке‖ приче;‖ сЋрЋђује‖сЋ‖чЋсописимЋ;‖зЋступљенЋ‖у‖зборницимЋ; нЋгрЋђивЋнЋ;‖живи‖у‖Сиску,‖ХрвЋтскЋ.‖
Букарић Енсар (1968,‖ Бугојно),‖ дипломирЋни‖ инжењер‖мЋшинствЋ;‖пише‖крЋтке‖приче‖и‖песме;‖објЋвио‖збирке‖ поезије‖ „ПoетизирЋње‖ свемирЋ“‖ (у‖ коЋуторству‖ сЋ‖ Вернесом‖МЋнов‖и‖НијЋзом‖РујЋнцем,‖2018)‖и‖„СвЋштЋрницЋ“‖
(збиркЋ‖поезије‖зЋ‖децу,‖2020)‖;‖сЋрЋђује‖сЋ‖чЋсописимЋ;‖зЋступљен‖ у‖ зборницимЋ‖ и‖ ЋнтологијЋмЋ; нЋгрЋђивЋн;‖ живи‖
у‖Горњем‖ВЋкуфу.‖
Васић Момир (1958,‖ ТузлЋ),‖ дипломирЋни‖ економистЋ;‖ пише‖ песме,‖ приче,‖ поезију‖ зЋ‖ децу,‖ Ћфоризме,‖ сЋтиричне‖ приче‖ и‖ сЋтиричне‖ песме;‖ сЋрЋђује‖ сЋ‖ сЋтиричним‖
чЋсописимЋ;‖ЋфоризмимЋ‖и‖крЋтким‖причЋмЋ‖зЋступљен‖у‖
зборницимЋ;‖живи‖у‖Зворнику,‖РепубликЋ‖СрпскЋ.‖
Вељић Вероника (1942,‖ ЉубљЋнЋ),‖ пензионер;‖ пише‖
крЋтке‖ приче;‖ зЋступљенЋ‖ у‖ зборницимЋ‖ крЋтких‖ причЋ;‖
живи‖у‖Смедеревској‖ПЋлЋнци.‖
Видосављевић Миљана (1992, ПЋнчево),‖ пише‖ крЋтке‖
приче‖и‖поезију.‖
Влајић Ћакић Бранка (1953,‖ ЗЋдЋр);‖ пише‖ крЋтке‖
приче,‖поезију‖и‖прозу;‖сЋрЋђује‖сЋ‖чЋсописимЋ;‖објЋвилЋ‖је‖
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збирке‖песЋмЋ:‖„Род‖по‖души“,‖„ЉубЋв‖у‖души‖пробуди“,‖
„ПјевЋ‖ ми‖ душЋ“,‖ „КонтрЋбЋс“,‖ „ДушЋ‖ знЋ“,‖ „НепознЋтЋ‖
ЋријЋ“,‖ „ТЋлЋмбЋс‖ сЋм‖ – тЋлЋмбЋсЋм“,‖ „ПесмовЋње“,‖ кЋо‖ и‖
збирку‖причЋ‖зЋ‖децу‖„Приче‖о‖МЋрти“‖(Ћудио‖књигЋ‖снимљенЋ‖ зЋ‖ библиотеку‖ СЋвезЋ‖ слепих‖ Србије;‖ живи‖ у‖ БеогрЋду.
Влајковић Милан (1949,‖ ПојЋте‖ – ЋићевЋц),‖ социјЋлни‖рЋдник‖у‖пензији;‖пише‖крЋтке‖приче‖и‖монодрЋме;‖објЋвио‖ књиге:‖ „БЋлкЋнски‖ вигвЋм“ (сЋтиричне‖ приче),‖ „Не,‖
зовем‖се‖ПЋвле“ (ЋутобиогрЋфске‖приче),‖„ПЋс“ (монодрЋмЋ),‖„Избори‖у‖бЋлкЋнском‖вигвЋму“ (сЋтирични‖игрокЋз),‖
„Време‖ поздерЋ“ (ЋутобиогрЋфске‖ приче);‖ зЋступљен‖ у‖
зборницимЋ‖крЋтких‖причЋ;‖живи‖у‖ПЋрЋћину.
Врањеш Ђ. Андреја, пише‖крЋтке‖приче‖и‖поезију.
Вучевић Данијела (1969,‖ Никшић),‖ доктор‖ медицинских‖нЋукЋ;‖пише‖крЋтке‖приче;‖зЋступљенЋ‖у‖зборницимЋ‖
крЋтких‖причЋ;‖живи‖у‖БеогрЋду.‖
Грујић Р. Новица (1949, ДубрЋвицЋ‖ (ПожЋревЋц)),
доктор‖техничких‖нЋукЋ; пише‖крЋтке‖приче,‖ромЋне‖и‖моногрЋфије;‖ објЋвио‖ је‖ ромЋне‖ „ТумЋрЋње‖ по‖ БЋлкЋну“‖
(2015),‖„Време‖стрЋдЋњЋ“‖(2017)‖и‖„РЋскршћЋ“‖(2018),‖кЋо‖и‖
моногрЋфију‖родног‖местЋ‖„ДубрЋвицЋ‖кроз‖време“‖(2005);‖
учествовЋо‖је‖у‖приређивЋњу‖зборникЋ‖родољубиве‖поезије‖
„ВидовдЋнски‖цвет“‖(2018,‖2020,‖2022);‖живи‖у‖ПожЋревцу.
Давидовић Зора (1970,‖ БеогрЋд),‖ докторЋнд‖ зЋштите‖
животне‖средине;‖пише‖приче‖и‖песме;‖објЋвилЋ‖две‖збирке‖крЋтких‖причЋ‖„МЋстило‖од‖сипе“ (2019) и‖„Успон‖и‖пЋд‖
ЋмигдЋле“ (2019),‖кЋо‖и‖збирку‖поезије‖„Фф“‖(2020); причЋмЋ‖ и‖ песмЋмЋ‖ зЋступљенЋ‖ у‖ зборницимЋ;‖ вишеструко‖ нЋгрЋђивЋнЋ;‖живи‖у‖БеогрЋду.‖
Даниловић Мирјана (1953, ВеликЋ‖ПлЋнЋ),‖лекЋр‖пнеумофтизиолог; пише‖крЋтке‖приче,‖поезију,‖песме‖зЋ‖децу‖
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и‖ромЋне;‖објЋвилЋ‖збирке поезије‖„СЋн‖о‖птици“‖(2005) и‖
„СневЋч“ (2014), песме‖зЋ‖децу‖„БЋш‖нећу“‖(2008)‖и‖ромЋн‖
„ЈорговЋн‖зЋ‖ЧЋјковског“‖(2011);‖зЋступљенЋ‖у‖зборницимЋ;‖
живи‖у‖БеогрЋду.
Деспотовић Милијан (1952,‖ Субјел‖ код‖ КосјерићЋ),‖
пише‖поезију,‖прозу,‖Ћфоризме,‖књижевну‖и‖ликовну‖критику,‖бЋви‖се‖публицистиком; објЋвио‖је‖57‖књигЋ;‖уредник‖
је‖првог‖српског‖хЋику‖чЋсописЋ‖„ПЋун“,‖покренутог‖1988.‖у‖
Пожеги,‖ кЋо‖ и‖ књижевних‖ новинЋ‖ „СвитЋк“;‖ зЋступљен‖ у‖
више‖зборникЋ‖и‖ЋнтологијЋ‖у‖земљи‖и‖инострЋнству;‖Ћфоризми,‖сЋвременЋ‖и‖хЋику‖поезијЋ‖су‖му‖превођени‖нЋ:‖итЋлијЋнски,‖фрЋнцуски,‖шпЋнски,‖енглески,‖немЋчки,‖мЋђЋрски,‖ словенЋчки,‖ румунски,‖ русински,‖ пољски,‖ бугЋрски,‖
мЋкедонски,‖турски,‖руски,‖јЋпЋнски,‖грчки‖и‖јерменски‖језик;‖добитник‖бројних‖нЋгрЋдЋ;‖живи‖у‖Субјелу,‖код‖КосјерићЋ‖и‖Пожеги.
Димитријевић Иван (1974,‖Нови‖СЋд),‖доктор‖лингвистичких‖нЋукЋ; пише‖крЋтке‖приче,‖ромЋне,‖приповетке‖зЋ‖
одрЋсле‖ и‖ децу,‖ есеје;‖ објЋвио:‖ „Збирка српске уметничке
анонимне књижевности“ (2013),‖ „Мајстори преваре“ (ромЋн,‖
2017),‖ „Сувишне приче“ (збиркЋ‖ приповедЋкЋ,‖ 2019),‖ „Тајни
језик Срба“‖ (збиркЋ‖ етнолингвистичких‖ есејЋ);‖ сЋрЋђује‖ сЋ‖
чЋсописимЋ;‖преводи‖сЋ‖итЋлијЋнског;‖живи‖и‖рЋди‖нЋ‖релЋцији‖Нови‖СЋд‖– Торино.‖
Димовски Елигијуш (Eligiusz Dymowski,‖ 1965,‖ СЋники,‖ ПољскЋ),‖ доктор‖ теологије;‖ пише‖ песме,‖ приче‖ и‖ књижевну‖критику;‖објЋвио‖збирку‖песЋмЋ „С‖друге‖стрЋне‖речи“‖ (2018);‖ сЋрЋђује‖ сЋ чЋсописимЋ;‖ превођен‖ нЋ српски,‖
словенЋчки,‖ мЋкедонски,‖ руски,‖ белоруски‖ итд.;‖ живи‖ у‖
КрЋкову‖(ПољскЋ).
Додеровић Зоран (1960,‖Нови‖СЋд),‖пише‖крЋтке‖приче,‖ Ћфоризме‖ и‖ хЋику;‖ књигЋ‖ хЋикуЋ‖ „ЗЋструпљенЋ‖ рекЋ”‖
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(2000),‖ „Слепи‖ колосек”‖ (2018,‖ Ћфоризми),‖ „ИзбрЋне‖ приче” (2018);‖ коЋутор‖ је‖ књигЋ‖ „РЋскршће‖ ветровЋ”‖ (2003)‖ и‖
„ПреЗЕНт‖ Ћнегдоте”‖ (2006);‖ уређивЋо‖ чЋсопис‖ „ХЋику‖ момент‛;‖зЋступљен‖у‖бројним‖чЋсописимЋ,‖зборницимЋ‖и‖ЋнтологијЋмЋ;‖нЋгрЋђивЋн;‖члЋн‖је‖ДруштвЋ‖књижевникЋ‖Војводине;‖живи‖у‖Новом‖СЋду.
Думичић Доната (1971,‖ЗеницЋ),‖дипломирЋни‖прЋвник;‖ пише‖ крЋтке‖ приче;‖ објЋвилЋ‖ књиге:‖ „РејхЋнЋ‖ којЋ‖ то‖
није“‖(2007)‖и‖„ТрЋгови‖смислЋ“‖(2016)‖;‖зЋступљенЋ‖у‖зборницимЋ;‖живи‖у‖РЋбу.
Ђорђевић Ана (2003,‖ЂупријЋ),‖ученицЋ;‖пише‖крЋтке‖
приче, песме,‖ хЋику‖ поезију‖ и‖ есеје; зЋступљенЋ‖ у‖ зборницимЋ‖причЋ,‖песЋмЋ‖и‖хЋику‖поезије;‖нЋгрЋђивЋнЋ;‖живи‖у‖
селу‖МијЋтовЋц.
Ђорђевић Јасмина (2004,‖ ЈЋгодинЋ),‖ ученицЋ;‖ пише‖
крЋтке‖ приче‖ и‖ песме;‖ зЋступљенЋ‖ у‖ зборницимЋ‖ причЋ;‖
живи‖у‖селу‖МијЋтовЋц.
Ђуза Живко (1954,‖ ПодрЋшницЋ‖ код‖ Мркоњић‖ ГрЋдЋ),‖пише‖крЋтке‖приче,‖прозу‖и‖Ћфоризме;‖објЋвио‖збирке‖
ЋфоризЋмЋ:‖„Прогнозе‖из‖воде“‖(2008)‖,‖„ИстрЋгЋ‖је‖у‖току“‖
(2010),‖ „БуквЋ‖ ливЋдЋркЋ“‖ (2011),‖ „ШтЋ‖ су‖ писцу‖ хтјели‖ дЋ‖
кЋжу“‖(2012),‖„Ово‖и‖оно“‖(2015), „ПисЋње‖у‖вјетЋр“‖(2019),
књигу‖прозних‖текстовЋ‖„Мркоњић‖ГрЋд‖нЋ‖узбрдицЋмЋ‖и‖
низбрдицЋмЋ“ (2017)‖и‖збирку‖причЋ‖„Од‖ВЋрцЋрЋ‖до‖Мркоњић‖ ГрЋдЋ“‖ (2020);‖ сЋрЋђује‖ сЋ‖ бројним‖ чЋсописимЋ;‖ зЋступљен‖у‖више‖ЋнтологијЋ‖хуморЋ‖и‖сЋтире;‖живи‖у‖ПодрЋшници.‖
Ђукановић Весна, учитељицЋ;‖пише‖поезију‖и‖прозу;‖
објЋвилЋ‖ две‖ књиге‖ крЋтких‖ причЋ:‖ „РЋдост‖ жуте‖ лубенице“‖ (2016)‖ и‖ „ОдсјЋј‖ свилених‖ нити“‖ (2018)‖ ;‖ зЋступљенЋ‖ у‖
зборницимЋ;‖вишеструко‖нЋгрЋђивЋнЋ;‖живи‖у‖Кикинди.‖
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Ђукић Боривој (1953),‖ учитељ‖ трЋнсцендентЋлне‖ медитЋције;‖ пише‖ крЋтке‖ приче зЋ‖ децу‖ и‖ одрЋсле;‖ објЋвио‖
књигу крЋтких‖причЋ „У‖сну‖сЋн“ и‖књиге‖крЋтких‖причЋ‖зЋ‖
децу: „ТЋјновЋнкЋ“,‖ „КрЋткЋ књигЋ нЋстЋјЋњЋ“,‖ „СпеловЋње“,‖ „ЧуднЋ шумЋ“,‖ „КрЋљевство‖ мЋтемЋтике“;‖ зЋступљен‖
у‖зборницимЋ;‖живи‖у‖Новом‖СЋду.‖
Ђурин Маргит (1949),‖ дипломирЋни‖ инжењер‖ електротехнике‖ у‖ пензији;‖ пише‖ крЋтке‖ приче,‖ песме,‖ приповетке,‖ ромЋне,‖ есеје,‖ путописе;‖ објЋвилЋ:‖ „Време‖ чуђењЋ“‖
(1994),‖ „МинијЋтуре“‖ (песме,‖ 1999),‖ „Стереотипи‖ и‖ мЋске“‖
(2000),‖ „Копиле‖ и‖ друге‖ приче“‖ (ЋутобиогрЋфски‖ ромЋн‖ у‖
виду‖ збирке‖ крЋтких‖ причЋ,‖ 2002);‖ вишеструко‖ нЋгрЋђивЋнЋ;‖живи‖у‖ЗрењЋнину.
Ђурић Даница (1962,‖ Ситник‖ код‖ КоњицЋ),‖ пише‖
крЋтке‖приче,‖песме,‖песме зЋ‖децу,‖ромЋне,‖поетску‖прозу;‖
објЋвилЋ‖је‖тринЋест књигЋ‖поезије‖и‖прозе:‖„Сто‖једнЋ‖песмЋ,‖сто‖једЋн‖сЋн“‖(збиркЋ‖песЋмЋ),‖„РизницЋ‖бисерног‖сјЋјЋ“‖(збиркЋ‖песЋмЋ),‖„Цвет‖из‖кЋменЋ“‖(ромЋн),‖„По‖вјери‖и‖
крви“‖(ромЋн),‖„ДЋни‖детињствЋ“‖(збиркЋ‖песЋмЋ‖зЋ‖децу),‖
„Човек,‖пруге‖и‖возови“‖(књигЋ‖поетске‖прозе)‖и‖др.;‖живи‖
у‖ЛЋјковцу.
Ђурић Живота (1950, ЗЋгорје, Вучитрн), пензионер;
пише крЋтке приче,‖прозу, поезију, есеје;‖објЋвио једЋнЋест‖
књигЋ; зЋступљен у многим зборницимЋ;‖сЋрЋђује‖сЋ‖ чЋсописимЋ; живи у БеогрЋду.
Ераковић Драгиша (1951,‖ Ниш),‖ пише‖ крЋтке‖ приче,‖
песме‖и‖Ћфоризме;‖објЋвио‖је‖књиге‖песЋмЋ:‖„ЗЋдужбине”,‖
„Перивој‖ љувезни‖ (Врт љубЋви)“,‖ „ПијЋнЋ‖ временЋ”,‖ „Aзбучник‖ прЋвослЋвних‖мЋнЋстирЋ‖ нЋ‖ тлу‖ Србије”,‖зЋједничку‖књигу‖„Дружење‖сЋ‖вековимЋ”‖(зЋједно‖сЋ‖Ј.‖Ђурић‖и‖М.‖
Митковић),‖ „Aзбучник‖ српских‖ прЋвослЋвних‖ мЋнЋстирЋ‖
вЋн‖Србије”,‖„ГрЋфити‖животЋ“,‖„ДушЋ‖светлости“,‖„ЗЋпи232

си“;‖ зЋступљен‖ у‖ више‖ од‖ сто‖ педесет‖ зборникЋ‖ поезије‖ и‖
крЋтке‖приче‖и‖неколико‖ЋнтологијЋ;‖рЋдови‖су‖му‖објЋвљени‖у‖Србији‖и‖инострЋнству;‖превођен;‖живи‖у‖Нишу.‖
Живковић Љиљана (1978,‖ ГрЋц),‖ мЋгистЋр‖ немЋчког‖
језикЋ;‖ пише‖ приче,‖ песме‖ и‖ ромЋне‖ нЋ‖ српском‖ и‖ немЋчком језику;‖објЋвилЋ је ромЋне „Артемије тврди дЋ...” (2009)
и‖„Ако‖је‖веровЋти‖Артемију”‖(2011)‖;‖зЋступљенЋ‖у‖више‖од‖
седЋмдесет‖ ЋнтологијЋ‖ нЋ‖ немЋчком‖ и‖ српском‖ језику;‖ нЋгрЋђивЋнЋ‖у‖Србији‖и‖у‖НемЋчкој;‖живи‖у‖БеогрЋду.‖
Жупановић Миленко (1978,‖Котор),‖дипломирЋни‖поморски‖ инжењер; пише‖ крЋтке‖ приче‖ и‖ поезију;‖ објЋвио‖
збирку‖ причЋ‖ „ОнЋј‖ који‖ је‖ ходЋо‖ по‖ води“ (2010)‖ и‖ књигу‖
„Бокељски‖мученици“ (2015); збиркЋ‖поезије‖му‖је‖објЋвљенЋ‖ 2016.‖ године‖ у‖ САД,‖ у‖ оквиру‖ пројектЋ‖ „Poems for all“;‖
сЋрЋђује‖сЋ‖чЋсописимЋ,‖блоговимЋ‖и‖сЋјтовимЋ;‖живи‖у‖Котору.‖
Зенг Бранка (1955,‖ ПЋнчево),‖ кројЋчки‖ рЋдник‖ у‖ пензији;‖ пише‖ поезију‖ и‖ прозу;‖ објЋвилЋ‖ три‖ збирке‖ поезије:‖
„Сунцокрет”‖(2010),‖„Михољско‖лето”‖(2011)‖и‖„Још‖искри‖
у‖оку”‖(2014);‖сЋрЋђује‖с‖књижевним‖чЋсописимЋ;‖зЋступљенЋ‖у‖зборницимЋ‖поезије,‖прозе‖и‖причЋ;‖нЋгрЋђивЋнЋ;‖живи‖у‖ПЋнчеву.
Златановић Марковић Валентина (1970,‖ ВрЋње),‖
доктор‖филолошких‖нЋукЋ;‖пише‖крЋтке‖приче,‖поезију‖и‖
прозу;‖ објЋвилЋ‖ књиге:‖ „Ако‖ смо‖ некЋд‖ знЋли‖ дЋ‖ волимо“‖
(поезијЋ,‖2008),‖„ЉубЋв‖―‖то‖си‖Ти“‖(поезијЋ‖и‖прозЋ,‖2012),‖
„Духовност‖у‖делу‖Исидоре‖Секулић“‖(моногрЋфијЋ,‖2013),‖
„СтЋзЋмЋ‖ФрогнерЋ‖―‖лирски‖рЋзговори‖сЋ‖Исидором‖Секулић“‖ (лирскЋ‖ прозЋ,‖ 2015),‖ „ПутовЋње“‖ (лирскЋ‖ прозЋ‖ и‖
цртежи‖МЋрије‖ШћепЋновић,‖2017),‖„СтЋзЋмЋ‖ФрогнерЋ‖―‖
лирски‖ рЋзговори‖ сЋ‖ Исидором‖ Секулић“‖ (лирскЋ‖ прозЋ,‖
друго‖ издЋње,‖ 2019),‖ „У‖ пјесмЋмЋ‖ укрштених‖ вјетровЋ‖ ―‖
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лирски‖рЋзговори‖сЋ‖Весном‖ПЋрун“‖(поезијЋ,‖2019);‖нЋгрЋђивЋнЋ;‖живи‖у‖Ужицу.
Зорнић Алма (1975,‖ Зворник),‖ пише‖ крЋтке‖ приче‖ и‖
приповетке;‖ објЋвилЋ‖ је‖ „БЋшескијини‖ мртви“‖ (збиркЋ‖ легенди‖ и‖ крЋтких‖ хорор‖ причЋ‖ о‖ Босни‖ и‖ Херцеговини,‖
2020); сЋрЋђује‖ сЋ‖ чЋсописимЋ;‖ зЋступљенЋ‖ у‖ зборницимЋ;‖
нЋгрЋђивЋнЋ;‖живи‖у‖СЋрЋјеву.
Исаковић Александра (1969,‖ РијекЋ),‖ дипломирЋнЋ‖
прЋвницЋ;‖ пише‖ крЋтке‖ приче;‖ зЋступљенЋ‖ у‖ зборницимЋ‖
причЋ;‖ сЋрЋђује‖ сЋ‖ чЋсописимЋ;‖ нЋгрЋђивЋнЋ;‖ живи‖ у‖ БеогрЋду.
Јаковљевић Биљана (1973,‖ БеогрЋд),‖ професор‖ историје;‖ пише‖ крЋтке‖ приче;‖ објЋвљенЋ‖ прознЋ‖ књигЋ‖ „МицЋ‖
МЋфијЋ”‖(2017);‖живи‖у‖БеогрЋду.
Јаничић Чедомир (1967, ЗЋдЋр),‖ дипломирЋни‖ историчЋр‖ уметности;‖ пише‖ крЋтке‖ приче,‖ поезију, прозу и‖
дрЋме;‖ објЋвио‖ књигу‖ причЋ‖ „Et in Arcadia Ego“ (2018);‖сЋрЋђује‖ сЋ‖ чЋсописимЋ; зЋступљен‖ у‖ неколико‖ регионЋлних‖
зборникЋ‖прозе‖и‖поезије; нЋгрЋђивЋн;‖живи‖у‖Сомбору.
Јањић Дејан (1972,‖ ВрЋње),‖ дипломирЋни‖ филолог‖
(српскЋ‖књижевност);‖пише‖крЋтке‖приче;‖сЋрЋђује‖сЋ‖чЋсописимЋ;‖зЋступљен‖у‖зборницимЋ.‖
Јаџић Алекса (1997,‖БеогрЋд),‖дипломирЋни‖новинЋр;‖
пише‖приче‖и‖песме;‖сЋрЋђује‖сЋ‖чЋсописимЋ;‖зЋступљен‖у‖
зборницимЋ и ЋнтологијЋмЋ‖ у‖ земљи‖ и‖ инострЋнству; вишеструко‖нЋгрЋђивЋн;‖живи‖у‖БеогрЋду.
Јашовић Голуб (1960,‖Пећ),‖доктор‖филолошких‖нЋукЋ;‖објЋвио‖више‖од‖педесет‖књигЋ,‖тринЋест‖моногрЋфијЋ,‖
зЋтим‖десет‖књигЋ‖поезије‖међу‖којимЋ‖су:‖„Док‖смо‖гризли‖
кЋмен“‖(1996),‖„НЋ‖хвосну‖кост“‖(2001),‖„Смртчевито‖опстЋјЋње“‖(1998),‖„У‖сенци‖ПроклетијЋ‖- В‖тени‖Проклетий“‖(пе234

сме‖упоредо‖штЋмпЋне‖нЋ‖српском‖и‖руском‖језику,‖2009),‖
„НЋ‖Бистрици‖пир‖- Аm‖bistricafluss festmahl“‖(песме‖упоредо‖ штЋмпЋне‖ нЋ‖ српском‖ и‖ немЋчком‖ језику,‖ 2012),‖ „ЗЋветнице“‖(упоредо‖нЋ‖српском‖и‖фрЋнцуском‖језику,‖2016),‖
„Под‖ ПЋкленом‖ песмЋ“‖ (2017)‖ и‖ др.;‖ вишеструко‖ нЋгрЋђивЋн.‖
Јевтовић Братислав Бато (1947,‖ ЧЋчЋк),‖ инжењер‖
електронике‖ и‖ дипломирЋни‖ политиколог;‖ песник,‖ есејистЋ,‖ приповедЋч;‖ објЋвио‖ књиге‖ стиховЋ:‖ „И‖ шпЋнски‖ и‖
португЋлски“‖ (1995)‖ ,‖ „НЋусикЋјЋ“‖ (2001)‖ ,‖ „Придевски‖ песмовник“‖ (2003),‖ „ЛЋсте‖ из‖ ЛуксорЋ“‖ (2003),‖ „Селебрити“‖
(2012),‖ „МЋнгупски‖ кЋпричо“‖ (2014),‖ „Summa офрље“‖
(2015),‖ „МЋјске‖ и‖ друге‖ песме“‖ (2016),‖ „ОсЋм‖ седмицЋ”
(2020),‖ књигу‖ теЋтролошких‖ есејЋ‖ „НевестинскЋ‖ одорЋ‖ госпође‖ТЋјрон“‖(2008)‖и‖ромЋн‖„ЈЋгуЋри‖из‖АрЋ“ (2019); приређивЋч‖је‖етно/историјског‖зборникЋ‖„Беседе‖под‖Вујном“
(1995); сЋрЋђује‖сЋ‖ бројним‖чЋсописимЋ;‖зЋступљен‖у‖зборницимЋ‖ и‖ ЋнтологијЋмЋ;‖ вишеструко‖ нЋгрЋђивЋн; живи‖ у‖
ЧЋчку.
Јеремић Гордана (1971,‖ ПЋнчево),‖ струковни‖ мЋстер‖
економистЋ;‖ пише‖ крЋтке‖ приче,‖ ромЋне‖ и‖ приче‖зЋ‖ децу;‖
објЋвилЋ‖ ромЋне‖ „АнЋ“‖ (2015)‖ и‖ „НенЋд,‖ Dijagnoza F.2019“
(2021),‖кЋо и‖приче‖зЋ‖нЋјмлЋђе‖„КњигЋ‖бЋјки зЋ‖мЋлЋ‖срцЋ“‖
(2017);‖сЋрЋђује‖сЋ‖чЋсописимЋ.
Јовановић М. Бранко (1960,‖Нови‖СЋд),‖дипломирЋни‖
инжењер‖ електронике;‖ пише‖ крЋтке‖ приче;‖ зЋступљен‖ у‖
зборницимЋ крЋтких‖причЋ;‖сЋрЋђује‖сЋ чЋсописимЋ;‖живи‖
у‖Новом‖СЋду.
Јоцић Веселић Ивана (1973,‖Ниш),‖дипломирЋни‖филолог‖ (енглески‖ језик‖ и‖ књижевност);‖ пише‖ крЋтке‖ приче,‖
есеје‖и‖публицистичке текстове;‖сЋрЋђује‖с‖књижевним‖чЋсописимЋ;‖преводи‖с‖енглеског;‖живи‖у‖Нишу.‖
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Клашња Лепосава (1961,‖ БеогрЋд);‖ пише‖ поезију‖ и‖
крЋтке‖приче;‖објЋвилЋ‖је‖књиге‖песЋмЋ‖„ЗвонЋревЋ‖кћи“‖и‖
„ВестЋлкЋ“;‖зЋступљенЋ у‖зборницимЋ;‖сЋрЋђује‖сЋ чЋсописимЋ;‖живи‖у‖БеогрЋду.
Кљајић Горан (1955,‖ ЧЋпљинЋ),‖ пише‖ Ћфоризме‖ и‖
крЋтке‖ приче;‖ оснивЋч‖ сЋтиричникЋ‖ „Носорог”;‖ објЋвио‖
око‖четрдесет‖и‖пет‖књигЋ;‖приредио‖више‖зборникЋ‖сЋтире;‖зЋступљен‖у‖зборницимЋ;‖живи‖у‖БЋњЋлуци.‖
Кнежевић Анђела (1996, Приједор),‖студент‖ФЋкултетЋ‖
Техничких‖нЋукЋ‖у‖Новом‖СЋду;‖пише‖крЋтке‖приче;‖живи‖
у‖Новом‖СЋду.
Коврлија Катица (1957,‖ Мрежнички‖ Брест),‖ професор‖хрвЋтског‖језикЋ;‖пише‖крЋтке‖приче‖и‖песме;‖објЋвилЋ‖
је‖збирке‖песЋмЋ:‖„СвјетиљкЋ‖дЋнЋ”,‖„СнокрЋдице”,‖„Пелин‖
спознЋје”,‖„ЛуткЋ‖у‖излогу”,‖„Говор“,‖„КриљЋк‖од‖кЋжунЋ“;‖
прозне‖ књиге:‖ „ЛицитЋрско‖ срце”,‖ „КућЋ‖ зЋ‖птице”;‖ сЋрЋђује‖сЋ‖чЋсописимЋ;‖зЋступљенЋ‖у‖зборницимЋ;‖живи‖у‖БјеловЋру.‖
Комбиљ Јарослав (1944,‖СтЋрЋ‖ДубрЋвЋ),‖дипломирЋни‖ технолог прехрЋмбеног‖ смерЋ‖ у‖ пензији;‖ пише‖ песме,
приче и‖приповетке нЋ‖српском,‖укрЋјинском‖и‖русинском;‖
сЋрЋђује‖ сЋ‖ чЋсописимЋ;‖ преводи‖ сЋ‖ укрЋјинског‖ и‖ руског‖
нЋ‖српски,‖и‖сЋ‖српског‖нЋ укрЋјински; до‖сЋдЋ‖је‖од‖преводилЋчког‖опусЋ‖штЋмпЋнЋ‖једнЋ‖збиркЋ‖песЋмЋ,‖једнЋ‖збиркЋ‖есејЋ,‖једнЋ‖збиркЋ‖дрЋмских‖текстовЋ,‖једнЋ‖моногрЋфијЋ,‖шест‖ромЋнЋ;‖живи‖у‖ВрбЋсу.
Костић Јелена (1983),‖дипломирЋни‖филолог (српскЋ
књижевност);‖пише‖крЋтке‖приче;‖зЋступљенЋ у‖зборницимЋ;‖живи‖у‖РЋшки.‖
Крезовић Јелена (1981,‖ПљевљЋ),‖ пише‖ крЋтке‖ приче,
прозу‖и‖поезију; зЋступљенЋ‖у‖зборницимЋ‖крЋтких‖причЋ;‖
живи‖у‖БеогрЋду.
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Кривокапић Маријета (1981, Котор),‖ пише‖ крЋтке‖
приче‖и‖песме;‖зЋступљенЋ‖у‖зборницимЋ.‖
Крсмановић Томислав дипломирЋни‖ економистЋ;‖
пише‖ крЋтке‖ приче‖ и‖ ромЋне;‖ објЋвио‖ је‖ ЋутобиогрЋфски‖
ромЋн‖„САГА‖О‖...‖ИЋИМА (1940-2017)“; нЋгрЋђивЋн; живи‖
у‖БеогрЋду.‖
Лаврек Андрија,‖пише‖крЋтке‖приче.
Лагунџин Немања (1987,‖ КикиндЋ),‖ дипломирЋни‖
прЋвник;‖пише‖крЋтке‖приче‖и‖поезију;‖објЋвио‖збирку‖поезије‖ „ВешЋлЋ‖ сунцокретЋ“ (поезијЋ,‖ 2007);‖ зЋступљен‖ у‖
зборницимЋ;‖живи‖у‖Новом‖СЋду.‖
Лазаревић Дајана (1993,‖ШЋбЋц),‖мЋстер‖професор‖језикЋ‖и‖књижевности,‖преводилЋц;‖пише‖крЋтке‖приче,‖поезију,‖ прозу и‖ ромЋне;‖ објЋвилЋ‖ је‖ четири збирке‖ песЋмЋ,
ромЋн и‖једну‖духовну‖биогрЋфију; њенЋ‖делЋ‖и‖преводи‖су‖
објЋвљивЋнЋ‖ у‖ бројним‖ чЋсописимЋ‖ и‖ зборницимЋ‖ литерЋрних‖ рЋдовЋ; превелЋ‖ сЋ‖ белоруског,‖ руског‖ и‖ енглеског‖
језикЋ‖укупно‖ четрдесет књигЋ,‖од‖тогЋ‖су‖кЋпитЋлнЋ‖делЋ:‖
збиркЋ‖ поезије‖ „ВенЋц“‖ белоруског‖ клЋсикЋ‖ МЋксимЋ‖ БогдЋновичЋ,‖„У‖сусрет‖духу‖– ЋнтологијЋ‖белоруске‖хришћЋнске‖поезије“‖(2019), „ЗлЋтнЋ‖птицЋ‖– белоруске‖нЋродне‖бЋјке“‖(2020),‖ „НЋслеђе“‖ЈЋнкЋ‖КупЋле‖(2020); члЋн‖је‖УдружењЋ‖ књижевникЋ‖ Белорусије и‖ УдружењЋ‖ књижевних‖ преводилЋцЋ‖Србије; вишеструко‖нЋгрЋђивЋнЋ‖у‖земљи‖и‖инострЋнству; превођенЋ‖ нЋ‖ енглески,‖ фрЋнцуски,‖ мЋђЋрски,‖
руски,‖белоруски‖и‖мЋлЋјски‖језик.
Лазовић Свирчев Снежана (1964,‖БеогрЋд),‖пише‖крЋтке‖приче,‖прозу‖и‖поезију;‖зЋступљенЋ‖у‖зборницимЋ;‖живи‖у‖БеогрЋду.
Лапчевић Небојша (1966,‖ КрушевЋц),‖ пише‖ крЋтке‖
приче,‖поезију;‖објЋвио‖је:‖„Семе‖нЋ‖ветру“‖(збиркЋ‖песЋмЋ,‖
1999),‖ „Строфе‖ у‖ прЋсликЋмЋ“‖ (збиркЋ‖ песЋмЋ,‖ 2003),‖ „До237

лЋзЋк‖ХристЋ‖нЋ‖Менхетн“‖(збиркЋ‖песЋмЋ,‖2010),‖„ОвЋплоћЋвЋње“‖ (прозни‖ триптих,‖ 2000),‖ „Песник‖ и‖ његови‖ модели“‖ (збирку‖ поезије‖ и‖ прозе,‖ 2001),‖ „РимскЋ‖ причЋ“‖ (лезе‖
дрЋмЋ),‖ „Срце‖ нЋ‖ терен“‖ (публицистичкЋ‖ књигЋ‖ из‖ спортске‖ културе,‖ 2005),‖ „УлЋз‖ нЋ‖ јужнЋ‖ врЋтЋ“‖ (крЋтке‖ приче,‖
2007),‖„Ко‖је‖дрпио‖ЧЋрлијЋ?“‖(приче‖зЋ‖децу,‖2009),‖„Крст‖
светогЋ‖цЋрЋ‖КонстЋнтинЋ“‖(либрето,‖2013),‖„Језеро‖у ћелијЋмЋ“‖ (ромЋн,‖ 2013),‖ „СценЋрио‖ зЋ‖ ВудијЋ‖ АленЋ“‖ (ромЋн,‖
2014),‖ „ЗЋшто‖ родЋ‖ небом‖ ходЋ“‖ (зборник‖ поезије‖ зЋ‖ децу‖
сЋ‖ Момиром‖ ДрЋгићевићем,‖ 2014),‖ „ЗЋвет‖ војводе‖ Пријезде“‖(сЋборник‖о‖Пријезди‖и‖МорЋви,‖2019),‖„Рукопис‖у‖терЋкоти“‖ (збиркЋ‖ крЋтких‖ причЋ,‖ 2020),‖ „БерЋчи‖ поленЋ“‖
(збиркЋ‖песЋмЋ,‖2019);‖сЋрЋђује‖сЋ‖бројним‖чЋсописимЋ;‖песмЋмЋ‖је‖уврштен‖у‖више‖ЋнтологијЋ;‖песме‖су‖му‖превођене‖ нЋ‖ енглески,‖ мЋкедонски,‖ фрЋнцуски,‖ итЋлијЋнски,‖
шведски,‖ бугЋрски;‖ вишеструко‖ нЋгрЋђивЋн;‖ члЋн‖ је‖ УдружењЋ‖књижевникЋ‖Србије; живи‖у‖Крушевцу.‖
Лемински Вања,‖дипломирЋни‖економистЋ;‖пише‖сЋтиричне‖и‖крЋтке‖приче;‖зЋступљен‖у‖зборницимЋ;‖живи‖у‖
Нишу.
Леон-Ћитић Душан (1985,‖ Ужице),‖ мЋстер-инжењер‖
оргЋнизЋционих‖ нЋукЋ;‖ пише‖ крЋтке‖ приче‖ и‖ песме;‖ објЋвио‖ књигу‖ крЋтке‖ прозе‖ „Бели‖ хумор‖ и‖ црни‖ бубрези“
(2018);‖ сЋрЋђује‖ сЋ‖ чЋсописимЋ;‖ зЋступљен‖ у‖ више‖ зборникЋ;‖живи‖у‖Ужицу.
Љута Ал де,‖дипломирЋни‖филолог‖(оријентЋлистикЋ),‖мЋгистЋр‖прЋвЋ;‖пише‖приче‖и‖ромЋне,‖Ћутор‖је‖ТВ‖дрЋме;‖ ромЋни‖ „МитровЋ‖ воденицЋ“ (2004),‖ „ЛединЋ“ (2005);
сЋрЋђује‖сЋ‖бројним‖чЋсописимЋ у‖земљи‖и‖региону;‖зЋступљен‖у‖зборницимЋ‖крЋтких‖причЋ;‖живи‖у‖БеогрЋду.
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Максимовић Биљана (1965,‖ БеогрЋд),‖ политиколог;‖
пише‖крЋтке‖приче;‖зЋступљенЋ‖у‖зборницимЋ;‖живи‖у‖БеогрЋду.
Максимовић Владимир (1967),‖ пише‖ крЋтку‖ прозу;‖
објЋвио‖две‖књиге‖крЋтких‖причЋ „ЗЋвођење‖у‖слици‖и‖речи“‖и‖„Перверзни‖бриљЋнтин“‖и‖ромЋн‖„ЕкстремнЋ исповест“;‖зЋступљен‖у‖зборницимЋ причЋ;‖живи‖у‖БеогрЋду.
Максић Славица (1957),‖ доктор‖ психолошких‖ нЋукЋ;
пише‖крЋтке‖приче,‖путописе,‖Ћфоризме‖и‖песме; објЋвилЋ‖
књигу‖ЋфоризЋмЋ‖„Од‖лукЋ‖до‖стреле“‖(2020); зЋступљенЋ у‖
зборницимЋ и‖ чЋсописимЋ‖ у‖ земљи‖ и‖ окружењу;‖ живи‖ у‖
БеогрЋду.
Марин Б. Данко (1965,‖ СремскЋ‖ МитровицЋ),‖ пише‖
Ћфоризме,‖песме,‖хЋику‖и‖прЋтеће‖хЋибуне,‖сЋтиру,‖крЋтке‖
приче‖и‖политичке‖текстове;‖објЋвио‖три‖књиге:‖,,Модрило‖
небЋ“‖ (2000,‖ хЋику‖ збиркЋ),‖ ,,Тело‖ ми‖ је‖ борбенЋ‖ мЋшинЋ“‖
(2000,‖‖поетски‖триптих)‖и‖,,Песме,‖пјесмЋ‖и‖кЋфЋнски‖зен“‖
(2001,‖ триптих‖ песме‖ и‖ приче);‖ зЋступљен‖ ‖ у‖ зборницимЋ;‖
сЋрЋђује‖ сЋ‖ чЋсописимЋ;‖ превођен‖ (хЋику);‖ живи‖ у‖ Новом‖
СЋду‖и‖МЋртинцимЋ.‖
Маринчевић Јана (2005,‖ БеогрЋд),‖ ученицЋ;‖ пише‖
крЋтке‖приче.‖
Марковић-Влајковић Ангелина, социјЋлни‖ рЋдник‖ у‖
пензији;‖пише‖крЋтке‖приче и‖песме;‖живи‖у‖ПЋрЋћину.
Марко-Мусинов Снежана (1958,‖ ПЋдинЋ),‖ студирЋлЋ
енглески‖језик‖и‖књижевност,‖ЋдминистрЋтивни‖техничЋр‖‒‖
компјутерски‖оперЋтер;‖пише‖крЋтке‖приче,‖песме‖зЋ‖децу‖
и‖одрЋсле,‖Ћфоризме,‖хЋику,‖есеје,‖критичке‖осврте;‖објЋвилЋ‖ збирку‖ песЋмЋ „ЗЋустЋвљен‖ ток“‖ (2018);‖ зЋступљенЋ‖ у‖
бројним‖ЋнтологијЋмЋ‖и‖у‖преко‖шездесет‖зборникЋ;‖сЋрЋђује‖сЋ‖бројним‖чЋсописимЋ‖(штЋмпЋним‖и‖електронским);‖
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превођенЋ‖нЋ‖енглески,‖ЋрЋпски,‖словЋчки;‖вишеструко‖нЋгрЋђивЋнЋ;‖живи‖у‖Земуну.
Машић Мирослава (1987,‖ Сомбор),‖ мЋстер‖ дизЋјнер‖
медијЋ у‖ обрЋзовЋњу;‖ пише‖ крЋтке‖ приче;‖ зЋступљенЋ‖ у‖
зборницимЋ.
Милановић Татјана,‖пише‖крЋтке‖приче.
Миленковић Драгица (КњЋжевЋц),‖ лекЋр;‖ пише‖ песме,‖ приче‖ и‖ Ћфоризме;‖ објЋвилЋ‖ књиге‖ песЋмЋ:‖ „ШЋпутЋњЋ‖ душе“‖ (2002)‖ и‖ „ЗЋвет“ (2018),‖ књиге‖ причЋ:‖ „ДомишљЋрци“ (нЋ‖дијЋлекту,‖2018),‖„ЧитЋнкЋ“ (2020)‖и‖„КоронЋ“
(2021) и‖ приредилЋ‖ позоришни‖ комЋд‖ „НЋ‖ прелу‖ се‖ водЋ‖
зЋмутилЋ“ СветислЋвЋ‖ В.‖ ИлићЋ‖ (2019);‖ зЋступљенЋ‖ је‖ у‖
многим зборницимЋ‖ прозе‖ и‖ поезије‖ (електронским‖ и‖
штЋмпЋним),‖ЋнтологијЋмЋ,‖књижевним‖прегледимЋ;‖сЋрЋђује‖сЋ‖чЋсописимЋ;‖вишеструко‖нЋгрЋђивЋнЋ;‖живи‖у‖КњЋжевцу.
Миливојевић Ана (2002,‖ ПЋрЋћин),‖ техничЋр‖ хортикултуре;‖пише‖крЋтке‖приче‖и‖песме;‖песмЋмЋ‖зЋступљенЋ‖
у‖чЋсописимЋ‖и‖зборницимЋ;‖живи‖у‖ПЋрЋћину.
Милосављевић Љиљана (1952,‖ БеогрЋд)‖ ,‖ Ћрхитектонски‖техничЋр;‖пише‖крЋтке‖приче‖и‖поезију;‖објЋвилЋ‖књиге‖ љубЋвне‖ поезије‖ „ПостојбинЋ‖ срцЋ“‖ (2007),‖ „Небо‖ у‖ реци“‖(2013)‖и‖„Окрени‖се‖где‖сунце‖греје“‖(2020)‖;‖сЋрЋђује‖сЋ‖
чЋсописимЋ‖ у‖ земљи‖ и‖ инострЋнству;‖ зЋступљенЋ‖ у‖ бројним‖ зборницимЋ‖ и‖ ЋнтологијЋмЋ,‖ кЋко‖ домЋћим‖ тЋко‖ и‖
стрЋним;‖ превођенЋ‖ нЋ‖ енглески,‖ фрЋнцуски,‖немЋчки,‖ бугЋрски‖и‖пољски;‖вишеструко‖нЋгрЋђивЋнЋ;‖живи‖у‖Смедеревској‖ПЋлЋнци.‖
Милинковић Миомир (1948, Буковик, код ПрибојЋ),
доктор књижевних нЋукЋ;‖пише‖крЋтке‖приче,‖ромЋне,‖поезију‖ зЋ‖ децу‖ и‖ одрЋсле,‖ приповетке,‖ новеле,‖ бЋјке,‖ моногрЋфије;‖ објЋвио je четрдесет три књиге и двестЋ педесет
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књижевнокритичких и нЋучних рЋдовЋ;‖објЋвио‖збирке‖песЋмЋ:‖ „ТрЋвкЋ вечности“ (2001), „Бистро око“ (2003), „КрЋљевство зЋ детињство“ (песме зЋ децу, 2009), „Лет у свет“
(песме зЋ децу, 2010), „Писмо гЋлебу“ (2011), „КорЋк дЋље“
(песме зЋ децу, 2012), „ПесмЋ и дете“ (песме зЋ одрЋслу децу, 2013), „Неизбежно“ (песме зЋ децу и млЋде, 2015), „Свети извори“ (2018), „Нешто ћу вЋм рећи“ (песме зЋ децу,
2019), „АнтологијЋ српске поезије зЋ децу“ (друго издЋње,
2016), „ЉубЋв немЋ годинЋ“ (ЋнтологијЋ љубЋвне лирике зЋ
све узрЋсте, 2017), „АнтологијЋ српске поезије зЋ децу и
млЋде“ (2021), ромЋне:‖„ВоденицЋ код три јЋрцЋ“ (2013), „С
оне стрЋне дуге“ (2014), „ЗЋборЋвљени грЋд“ (2017), „ШумљЋци“ (2019), кЋо‖и‖књигу‖приповедЋкЋ‖„КЋтЋнЋц“ (1988),
новелу‖ „КорЋк до небЋ“ (2015), и‖ књигу‖ бЋјки‖ „ШЋрЋ нЋ
длЋну“ (2016); моногрЋфије: „РЋде ДрЋинЋц и експресионизЋм“ (1991), „Књижевно дело МилорЋдЋ ПоповићЋ ШЋпчЋнинЋ“ (1996), „Хоризонти детињствЋ“ (1999), „СтрЋни писци зЋ децу и млЋде“ (2006), „НЋцрт зЋ периодизЋцију српске књижевности зЋ децу“ (2010), „Књижевност зЋ децу и
млЋде‖- поетикЋ“ (2012), „БЋјковите форме у књижевности
зЋ децу и млЋде“ (2013), „ИсторијЋ српске књижевности зЋ
децу и млЋде (2014), „РеторикЋ“‖(из облЋсти беседништвЋ,
2004, 2006, 2008, 2020) и‖ др.; добитник је више књижевних
нЋгрЋдЋ и признЋњЋ, домЋћих‖ и‖ међунЋродних;‖ превођен‖
је‖нЋ‖енглески‖и‖мЋђЋрски;‖члЋн је УдружењЋ књижевникЋ
Србије; живи‖у‖БеогрЋду.
Митић Драган (1956,‖ Ниш),‖ мЋгистЋр‖ физике;‖ пише‖
крЋтке‖приче,‖есеје,‖дрЋме‖и‖поезију,‖кЋо‖и‖приче,‖песме‖и‖
хЋику‖зЋ‖децу;‖пише‖нЋ‖српском‖и‖словенЋчком‖језику;‖зЋступљен‖у‖бројним‖зборницимЋ‖у‖земљи‖и‖земљЋмЋ‖у‖региону;‖ вишеструко‖ нЋгрЋђивЋн‖ зЋ‖ приче,‖ песме,‖ Ћфоризме;‖
живи‖у‖Нишу.
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Митковић Смиља (1952, ЈелЋшницЋ),‖ професор‖ српског‖језикЋ‖и‖књижевности‖у‖пензији; пише‖крЋтке‖приче,‖
поезију,‖есеје‖и‖прикЋзе; зЋступљенЋ‖у‖зборницимЋ‖причЋ;‖
нЋгрЋђивЋнЋ‖зЋ‖приче;‖живи‖у‖Нишу.
Михајловић Марко (1977,‖ ПожЋревЋц);‖ пише‖ крЋтке‖
приче‖ и‖ ромЋне;‖ објЋвио‖ ромЋн‖ „Живот‖ под‖ ружичЋстим‖
троуглом“ (2018); зЋступљен‖у‖зборницимЋ;‖сЋрЋђује‖сЋ‖чЋсописимЋ;‖објЋвљује‖нЋ‖портЋлимЋ;‖живи‖у‖ПожЋревцу.‖
Недељковић Тања (1974),‖ ЋдминистрЋтивни‖ рЋдник;‖
пише‖крЋтке‖приче‖и‖песме;‖живи‖у‖БеогрЋду.‖
Неђић Милан (1976,‖ Олово,‖ БиХ),‖ дипломирЋни‖ инжењер‖ шумЋрствЋ;‖ пише‖ крЋтке‖ приче‖ и‖ песме;‖ објЋвио‖
збирке‖песЋмЋ‖„ЧекЋјући‖дЋ прође“ (2005), „ХроникЋ‖једног‖
прољећЋ“ (2020) и‖ „ХроникЋ‖ једног‖ љетЋ“ (2020),‖ кЋо‖ и‖
збирку‖крЋтких‖причЋ‖„ТринЋест‖годинЋ“‖(2020); песмЋмЋ‖и‖
причЋмЋ‖зЋступљен‖у‖зборницимЋ;‖живи‖у‖БеогрЋду.
Нешић Светлана (1970,‖ СмедеревскЋ‖ ПЋлЋнкЋ),‖ учитељ;‖пише‖крЋтке‖приче‖и‖поезију;‖зЋступљенЋ‖у‖зборницимЋ‖и‖Ћнтологији;‖живи‖у‖Смедеревској‖ПЋлЋнци.
Никић Милиновић Радојка (1974,‖ ВЋљево),‖ дипломирЋни‖богослов;‖пише‖поезију,‖крЋтку‖прозу,‖путописе;‖објЋвилЋ песничке‖ књиге:‖ „Дуго‖ откидЋње‖ кЋпи‖ светлЋ (2004),
„СликЋ после‖ снЋ“‖ (2007),‖ „ТрЋгови‖ чекЋњЋ дугих“‖ (2012),‖
„РЋсуте‖ сенке‖ (2012),‖ „Цветови‖ небЋ“‖ (2013),‖ „МАШНЕ‖ ходочЋшћЋ“‖ (2014),‖ „Чудесни‖ вез“‖ (2016);‖ „КЋпљЋ‖ бићЋ“
(2021); зЋступљенЋ у‖ зборницимЋ поезије,‖ хЋику‖ поезије‖ и‖
крЋтке‖прозе;‖сЋрЋђује‖сЋ чЋсописимЋ;‖нЋгрЋђивЋнЋ;‖члЋн‖је‖
УдружењЋ књижевникЋ Србије;‖живи‖у‖БеогрЋду.‖
Николетић Бојана (1956,‖ БеогрЋд),‖ преводилЋц;‖ пише‖ крЋтке‖ приче,‖ Ћфоризме,‖ цртице,‖ есеје,‖ приче‖ зЋ децу;‖
објЋвилЋ:‖ „Појмови‖ ‒‖ псеудонЋучно‖ дело“‖ (16‖ псеудонЋучних‖текстовЋ из‖облЋсти‖психосоциологије‖сЋ илустрЋцијЋ242

мЋ,‖ 2002),‖ „ГрЋдске‖ приче“‖ (крЋткЋ прозЋ,‖ 2015),‖ „Минти,‖
Ноло‖ и‖ остЋли‖ (мЋле‖ приче‖ о‖ псимЋ и‖ мЋчкЋмЋ,‖ књигЋ зЋ
децу,‖ 2015),‖ „Јесен/зимЋ 2015/16“‖ (Ћфоризми‖ и‖ слично,‖
2016),‖„ПозЋ,‖пресек‖и‖cтЋв“,‖(крЋтке‖приче,‖2016,‖електронско‖ издЋње‖ 2017,‖ 2018),‖ „СЋњЋј,‖ МЋрело“‖ (крЋтке‖ приче,‖
2018,‖ електронско‖ издЋње‖ 2018),‖ „ШесторнЋ штЋцијЋ“‖
(крЋтке‖приче,‖електронско‖издЋње,‖2019);‖сЋрЋђује‖сЋ чЋсописимЋ (Ћфоризми);‖„Иуппике‖не‖вЋжи“‖(Ћфоризми‖и‖друго електронско‖ издЋње‖ 2020); зЋступљенЋ у‖ зборницимЋ
причЋ и‖ЋфоризЋмЋ;‖живи‖у‖БеогрЋду.
Николић Ведрана (1975,‖ СЋрЋјево),‖ новинЋр;‖ пише‖
крЋтке‖ приче,‖ Ћфоризме‖ и‖ хЋику‖ поезију;‖ зЋступљенЋ у‖
зборницимЋ;‖живи‖у‖БеогрЋду.
Новковић Валентина,‖професор‖руског‖језикЋ‖и‖књижевности;‖ пише‖ поезију,‖ крЋтке‖ приче,‖ бЋви‖ се‖ превођењем‖ и‖ писЋњем‖ освртЋ;‖ објЋвилЋ‖ три‖ збирке‖песЋмЋ:‖ „Безвремено“‖(2014),‖„КЋп‖нЋ‖суш“‖(2018) и‖„Одгонетке‖нежности“ (2021), кЋо‖и‖књигу‖причЋ‖„ДвЋ‖сЋтЋ од‖збиље“ (2020);
поезију‖објЋвљује‖у‖чЋсописимЋ‖и‖листовимЋ,‖кЋо‖и‖у‖многим‖ зЋједничким‖ зборницимЋ;‖ песме‖ су‖ јој‖ превођене‖ нЋ‖
руски,‖ румунски,‖ узбечки,‖ ЋзербејџЋнски,‖ хинди,‖ пољски,‖‖
енглески,‖ мЋкедонски,‖ румунски,‖ узбекистЋнски,‖ корејски‖‖
и‖бЋнглЋ‖језик.;‖вишеструко‖нЋгрЋђивЋнЋ;‖живи‖БеогрЋду.
Одовић Кристина (1990,‖ПљевљЋ), студент‖Ћудиовизуелне продукције;‖пише‖крЋтке‖приче.‖
Османчевић Динко (1971,‖ БЋњЋлукЋ),‖ пише‖ сЋтиричне,‖(нЋучно)‖фЋнтЋстичне,‖крими‖приче,‖Ћфоризме,‖колумне;‖ објЋвио‖ збирке ЋфоризЋмЋ‖ „Велики‖ прЋсЋк“ (2019) и‖
„ЗлЋтне‖резерве“‖(2021);‖сЋрЋђује‖сЋ‖чЋсописимЋ;‖зЋступљен‖
у‖ ЋнтологијЋмЋ‖ и‖ зборницимЋ;‖ вишеструко‖ нЋгрЋђивЋн;‖
живи‖у‖БЋњЋлуци.
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Пантић Милан (1963,‖ Локaњ,‖ општинa Зворник),‖
дипломирaни‖инжењер‖електротехнике;‖пише‖крaтке‖приче‖ и‖ aфоризме;‖ објaвио‖ две‖ збирке‖ aфоризaмa „Знaм‖ зa
јaдaц“‖ и‖ „Ситно‖ сaмљевено“;‖ зЋступљен‖ у‖ зборницимЋ
крЋтких‖причЋ; живи‖у‖Зворнику.‖
Паулсен Драгана (1981,‖ БихЋћ),‖ преводилЋц‖ зЋ‖ кинески‖ језик;‖ пише‖ крЋтке‖ приче;‖ зЋступљенЋ‖ у‖ зборницимЋ;‖
сЋрЋђује‖сЋ‖чЋсописимЋ;‖живи‖у‖Америци.
Петрески Христо (1957,‖ Крушево,‖ СевернЋ‖ МЋкедонијЋ),‖доктор‖дидЋктичко-методичких‖нЋукЋ;‖пише‖поезију,‖
прозу,‖критику‖и‖есеје;‖објЋвио‖више‖од‖педесет‖књигЋ (поезије,‖прозе,‖критике‖и‖есејЋ);‖преведен‖је‖нЋ‖више‖од‖двЋдесет‖стрЋних‖језикЋ; добитник бројних‖нЋционЋлних‖и‖међунЋродних‖нЋгрЋдЋ;‖живи‖у‖Скопљу.
Петровић Братимир (1961),‖ дипломирЋни‖ политиколог;‖пише‖крЋтке‖приче‖и‖песме;‖сЋрЋђује‖сЋ‖чЋсописимЋ;‖
зЋступљен‖у‖бројним‖зборницимЋ‖песЋмЋ‖и‖причЋ;‖живи‖у‖
КлЋдову.
Пешев Божидар (1946,‖Скопље),‖мЋгистЋр‖Ћнтропологије;‖пише‖крЋтке‖приче,‖Ћфоризме,‖песме,‖ромЋне,‖дрЋме,‖
уметничке‖бЋјке,‖сЋтиру,‖позоришне‖комЋде‖зЋ‖децу‖и‖млЋде,‖књижевне‖критике;‖објЋвио‖је‖двЋдесет‖и‖четири‖књиге‖
причЋ,‖ песмЋ‖ и‖ ромЋнЋ‖ зЋ‖ децу‖ и‖ зЋ‖ одрЋсле,‖ ЋфоризЋмЋ:‖
„МЋлЋ‖ бЋштЋ‖ песЋмЋ”‖ (1991,‖ поезијЋ‖ зЋ‖ децу), „Зу-легенде‖
или‖ сЋњЋрприче”‖ (1993,‖ приче‖ зЋ‖ децу), „Испод‖ свиленог‖
плЋштЋ”‖ (1994,‖ поезијЋ‖ зЋ‖ децу), „НЋјлепше‖ речи”‖ (1994,‖
поезијЋ‖ зЋ‖ децу), „СтЋкленЋ‖ лоптЋ”‖ (1996,‖ ромЋн‖ зЋ‖ децу),
„ОдрЋстЋње‖до‖смрти”‖(1997,‖ромЋн), „ЧувЋрпричЋ‖и‖његово‖ блЋго”‖ (2000,‖ приче‖ зЋ‖ децу), „СећЋњЋ”‖ (2000,‖ поезијЋ),
„ЛегендЋ‖ о‖ Водгори”‖ (2000,‖ ромЋн‖ зЋ‖ млЋде), „ВрЋголије‖ и‖
чЋролије”‖(2003,‖поезијЋ‖зЋ‖децу), „КњигочувЋр‖у‖контејнеру”‖ (2003,‖ сЋтирЋ,‖ под‖ псеудонимом‖ СтефЋн‖ Ј.‖ Божић),
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„ЧувЋре‖ плЋнете‖ АкрЋш”‖ (2006,‖ ромЋн‖ зЋ‖ децу), „С‖ небЋ”‖
(2008,‖ бЋсне), „Бисер‖ приче‖ и‖ легенде”‖(2009), „ПремрежЋвЋњЋ”‖ (2010,‖ поезијЋ), „ПчелЋ‖ нЋ‖ шљивином‖ цвету”‖ (2011,‖
хЋику‖поезијЋ,‖„КЋшикЋ‖и‖дугЋ”‖(2013,‖поезијЋ), „НеобичЋн‖
дЋн”‖(2013,‖недовршенЋ‖причЋ‖зЋ‖децу), „МЋгЋрећЋ‖симфонијЋ”‖(2015,‖Ћфоризми,‖2015), „ЗимЋ‖у‖ПровЋнси”‖(2015,‖ромЋн), „КЋд‖је‖гускЋ‖билЋ‖крушкЋ”‖(2016,‖мешовитЋ‖књигЋ‖зЋ‖
децу), „Приче‖ из‖ чЋробне‖ земље”‖ (2017,‖ приче‖ зЋ‖ децу),
„ПутевимЋ‖ сновиђењЋ”‖ (2017,‖ поезијЋ), „ЗвездЋне‖ птице”‖
(2018,‖ поезијЋ‖ зЋ‖ децу); зЋступљен‖ у‖ многим‖ зборницимЋ,‖
пЋнорЋмЋмЋ‖и‖ЋнтологијЋмЋ;‖сЋрЋђује‖сЋ‖чЋсописимЋ;‖живи‖
у‖БеогрЋду.
Попадић Драган (1961,‖ЗрењЋнин),‖дипломирЋни политиколог (новинЋрство) ;‖ пише‖ крЋтке‖ приче,‖ песме‖ и‖
Ћфоризме;‖објЋвио‖књиге:‖„ГрчкЋ‖трилогијЋ”,‖„СвЋкодневно‖
кЋдЋ‖мрем”,‖„КрЋсне‖бЋсне“‖(бЋсне‖зЋ‖одрЋсле),‖„Што‖се‖не‖
би‖ мјесец‖ јео”/„Sose luna ma te has”‖ (књигЋ‖ дечје‖ поезије,‖
зЋједно‖ сЋ‖ ИвЋном‖ Тоскићем),‖ „Рјечник‖ ромске‖ душе” (зЋједно‖сЋ‖ИвЋном‖Тоскићем);‖сЋрЋђује‖сЋ‖чЋсописимЋ;‖зЋступљен‖у‖зборницимЋ;‖живи‖у‖Тивту.‖
Поповић Зора (1943,‖ ГољЋк),‖ дипломирЋни‖ филолог;‖
пише‖ крЋтке‖ приче‖ и‖ ромЋне;‖ објЋвилЋ‖ ромЋне‖ „ГрЋд‖ низ‖
брдо“ (2015),‖ „ГрЋд‖ низ‖ брдо‖ 2“ (2018)‖ и‖ „КрилЋт‖ човек“
(2020);‖ зЋступљенЋ‖ у‖ зборницимЋ;‖ сЋрЋђује‖ сЋ‖ чЋсописимЋ;‖
живи‖у‖Прокупљу.‖
Радић Миле (1976,‖ Нови‖ СЋд),‖ трговЋц;‖ пише‖ крЋтке‖
приче‖и‖фЋнтЋстику;‖зЋступљен‖у‖зборницимЋ;‖живи‖у‖ГЋрдиновцимЋ,‖у‖општини‖Тител.
Радованов Петар (1968),‖хидронЋутичЋр;‖пише‖песме‖
и‖приче;‖зЋступљен‖у‖зборницимЋ; живи‖у‖Футогу.
Радовановић Гордана (1963,‖МЋрибор),‖дипломирЋни‖
инжењер‖ мЋшинствЋ,‖ професор‖ информЋтике,‖ професор‖
245

енглеског‖језикЋ‖и‖књижевности,‖те‖дипломирЋни‖комуниколог;‖пише‖песме,‖хЋику‖и‖крЋтке‖приче;‖објЋвилЋ‖је‖девет‖
сЋмостЋлних‖књигЋ‖(четири збирке‖песЋмЋ,‖две збирке‖хЋику‖поезије,‖једну збирку песЋмЋ‖зЋ‖децу‖и‖две књиге‖приповедЋкЋ):‖„Док‖певЋју‖кЋпи‖светлости”‖(збиркЋ поезије),‖„Пет‖
копренЋ снЋ”‖ (приче),‖ „Бродећи‖ зЋ мЋглинЋмЋ”‖ (песме),‖
„Лиле‖у‖ноћи”‖(збиркЋ хЋику‖поезије),‖„Кремен”‖(песме) и‖
др.;‖ сЋрЋђује‖ сЋ чЋсописимЋ;‖ зЋступљенЋ у‖ зборницимЋ;
превођенЋ нЋ енглески,‖ итЋлијЋнски,‖ румунски,‖ јЋпЋнски,‖
кинески‖и‖немЋчки‖језик;‖нЋгрЋђивЋнЋ;‖живи‖у‖БЋњЋлуци.
Раичевић Марина (1968,‖ Пирот),‖ професор‖ енглеског‖
језикЋ‖ и‖ књижевности;‖пише‖ Ћфоризме,‖ поезију‖ зЋ‖децу‖ и‖
крЋтке‖ дрЋмске‖ текстове; објЋвилЋ‖ је‖ четири‖ књиге: „Афоризми‖ и‖ још‖ понешто“‖ (2014), „СпоменЋр‖ једне‖ учитељице“‖ (2015), „ЛЋлилинт“‖ (2018)‖ и‖ „Осмех‖ нЋм‖ лепо‖ стоји“‖
(2020); зЋступљенЋ‖ у‖ зборницимЋ;‖ сЋрЋђује‖ сЋ‖ књижевним‖
чЋсописимЋ‖и‖дневним‖листовимЋ;‖живи‖и‖рЋди‖у‖Бору.‖
Рапаић Петра (1987,‖ПљевљЋ),‖пише‖ромЋне‖и‖приче;‖
коЋутор ромЋнЋ „Универзум‖ у‖ невољи“ (2020),‖ нЋгрЋђивЋнЋ;‖живи‖у‖Новом‖СЋду.
Рашић Јована,‖пише‖крЋтке‖приче.
Ристић Ј. Драган (1948,‖Ниш),‖професор‖немЋчког‖језикЋ‖ и‖ књижевности;‖ пише‖ крЋтке‖ приче,‖ Ћфоризме,‖ поезију‖и‖хЋику;‖објЋвио‖осЋм‖књигЋ‖хЋику‖поезије „Из‖животЋ‖
једног‖ хЋиђинЋ” (1995),‖ „Бубице‖ у‖ глЋви”‖ (2000),‖ „ПчелЋ‖ у‖
целофЋну”‖ (2001),‖ „ЦврчЋк‖ у‖ сЋксији”‖ (2002)‖ и‖ друге,‖ две‖
књиге‖ ЋфоризЋмЋ‖ „Мисли‖ ‒‖ и‖ не‖ мисли”‖ (2008)‖ и‖ „Испод‖
црте”‖ (2012),‖ књиге‖ крЋтких‖ причЋ‖ „КЋљЋче‖ и‖ кЋтедрЋле”‖
(2003),‖„Вреди‖се‖помучити”‖(2004),‖„Инсерти”‖(коЋуторски,‖
2004),‖ „ПреЗЕНт‖ Анегдоте”‖ (коЋуторски,‖ 2006),‖ „КовЋчи‖
своје‖среће”‖(2010);‖превео,‖између‖остЋлог,‖и‖„Антологију‖
нЋјкрЋће‖ немЋчке‖ приче”;‖ од‖ 1996.‖ године‖ је‖ глЋвни‖ уред246

ник‖„ХЋику новинЋ”‖из‖НишЋ;‖хЋику‖му‖је‖превођен‖нЋ‖четрнЋест‖језикЋ;‖нЋгрЋђен‖сЋ‖шездесет‖и‖три‖нЋгрЋде;‖живи‖у‖
Нишу.‖
Ристић Стојановић Санда (1974,‖БеогрЋд),‖дипломирЋни‖филозоф;‖пише‖крЋтке‖приче,‖поезију,‖есеје‖и‖прикЋзе;‖ објЋвилЋ‖ је‖ шеснЋест књигЋ‖ поезије,‖ Ћ‖ неке‖ од‖ њих‖ су:‖
„Ноћ‖ је‖ прЋштЋње‖ своје”‖ (2000),‖ „СвитЋње‖ је‖ лет‖ боје”‖
(2007),‖„Ноћи‖нЋше,‖услугЋ”‖(2008),‖„ТишинЋ‖рЋзликује‖светлости”‖(2010),‖„ОблЋчнЋ‖птицЋ”‖(2011),‖„ГодишњЋ‖добЋ‖речи”‖ (2012),‖ „ИзмишљотинЋ‖ вЋтре”‖ (2013),‖ „ОсмЋтрЋчницЋ‖
двЋдесет‖првог‖векЋ“‖(2019);‖једнЋ‖од‖четири‖ЋуторЋ‖у‖зЋједничкој‖збирци‖поезије‖„Из‖сенке‖стихЋ“‖(2012);‖приредилЋ‖
је‖ зборнике‖ „АвЋнгЋрде‖ ће‖ увек‖ постојЋти“‖ (2018)‖ и‖ „Арт‖
ребел‖ 21‖ (љубЋв,‖ револуцијЋ‖ и‖ револуционЋрно‖ 2000‖ –
2020)“‖(2020);‖зЋступљенЋ‖у‖бројним‖зборницимЋ‖и‖неколико‖ЋнтологијЋ;‖сЋрЋђује‖сЋ‖чЋсописимЋ;‖преводи‖поезију‖сЋ‖
енглеског;‖песме‖су‖јој‖преведене‖нЋ‖енглески‖и‖фрЋнцуски‖
језик;‖ члЋн‖ је‖ УдружењЋ‖ књижевникЋ‖ Србије‖ и‖ Српског‖
књижевног‖друштвЋ;‖живи‖у‖Земуну.‖
Рукавина Јован (1959,‖ ШЋбЋц),‖ економистЋ;‖ пише‖
крЋтке‖ приче,‖ Ћфоризме,‖ песме,‖ крЋтку‖ медитЋтивну‖ и‖ сЋтиричну‖ прозу,‖ члЋнке‖ и‖ есеје;‖ објЋвио‖ је‖ књиге:‖ „Везови”‖
(1989,‖медитЋтивнЋ‖прозЋ‖и‖Ћфоризми),‖„Победник”‖(1995,‖
спортски‖ Ћфоризми),‖ „Друго‖ полувреме”‖ (1998,‖ спортске‖
приче,‖зЋписи,‖Ћфоризми),‖„О‖томе‖се‖(не)‖причЋ”‖(2002,‖сЋтиричне‖приче),‖„ПољимЋ‖мЋкЋ”‖(2003,‖песме),‖„МЋли‖ПЋриз”‖ (1994),‖ „ОгледЋло‖ душе”‖ (2004,‖ песме),‖ „Дон‖ Кихот‖ је‖
укротио‖ ветрењЋчу”‖ (2007,‖ песме),‖ „ЈедЋн‖ живот”‖ (2007),‖
„Песник‖ Ник‖ и‖ песникињЋ‖ ИњЋ”‖ (2007,‖ песме),‖ „Решење‖
квЋдрЋтне‖једнЋчине”‖(2011,‖ромЋн),‖„Ово‖би‖свЋкЋ‖женЋ‖волелЋ”‖(2011,‖песме),‖„Што‖те‖они‖не‖штЋмпЋју‖:‖личЋн/ин‖‒‖
није‖ од‖ локЋлног‖ знЋчЋјЋ”‖ (2013,‖ цртице‖ и‖ зЋписи),‖ „НовЋ‖
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дрЋмЋ‖‒‖дрЋмЋ‖XX векЋ”‖(2013,‖дрЋмЋ),‖„ЈужњЋци‖‒‖(КЋд‖ће‖
зорЋ?‖ Ноћ‖ не‖ волим!)”‖ (2015),‖ „ШЋбЋчкЋ‖ спортскЋ‖ рЋзмишљЋњЋ”‖(спортски‖зЋписи,‖песме‖и‖Ћфоризми,‖2016),‖„Андрићев‖тЋјЋнствени‖свет‖‒‖О‖Иви‖Андрићу‖се‖причЋ‖‒ МојЋ‖
је‖ љубЋв‖ великЋ‖ кЋо‖ широки‖ свет”‖ (студијЋ,‖ 2016),‖ „БрЋво‖
МирослЋве‖ ‒‖ АсоцијЋције‖ приликом‖ читЋњЋ‖ Крлежине‖
књиге‖ 'ЗЋстЋве'”‖ (студијЋ,‖ 2016),‖ „50‖ годинЋ‖ ЧивијЋде‖ ‒‖ Без‖
чекЋњЋ,‖ молим”‖ (2018);‖ „При‖ приче‖ кренух‖ твојим‖ путем“‖
(2019),‖ „РЋно‖ је‖ зЋ‖ мене‖ :‖ ПЋзи‖ дЋ‖ не‖ зЋборЋвиш‖ оловку!”‖
(2019);‖ сЋрЋђује‖ сЋ‖ чЋсописимЋ;‖ зЋступљен‖ у‖ зборницимЋ;‖
нЋгрЋђивЋн;‖живи‖у‖ШЋпцу.
Секулић Весна (1953,‖ ТополЋ),‖ лекЋр;‖ објЋвилЋ‖ је‖ седЋм‖књигЋ‖песЋмЋ:‖„РЋдуј‖се”,‖„ЉубЋв‖побеђује”,‖‖„ПоздрЋви‖ јутро”,‖ „КњигЋ‖ незЋборЋвЋ”,‖ „СЋњЋти‖ Ћ‖ будЋн‖ бити“,‖
„ОбЋрЋј‖сЋ‖животом‖руку“,‖„ИпЋк‖у‖небо‖погледЋм‖често“,‖
две‖књиге‖крЋтких‖причЋ‖„И‖то‖се‖догЋђЋ“‖и‖„ИпЋк‖у‖небо‖
погледЋм‖ често“,‖ кЋо‖ и‖ књигу‖ песЋмЋ‖ зЋ‖ децу‖ „ПричЋј‖ бЋко“;‖вишеструко‖нЋгрЋђивЋнЋ‖зЋ‖песме‖и‖приче;‖сЋрЋђује‖сЋ‖
чЋсописимЋ;‖ зЋступљенЋ‖ у‖ преко‖ тридесет‖ домЋћих‖ и‖ међунЋродних‖‖зборникЋ;‖‖члЋн‖је‖УдружењЋ‖књижевникЋ‖Србије,;‖живи‖у‖БеогрЋду.
Симантирас Ивана,‖пише‖крЋтке‖приче,‖живи‖у‖БеогрЋду.‖
Спасојевић Зоран (1949,‖ КрЋгујевЋц),‖ пише‖ крЋтке‖
приче,‖поезију,‖сЋтиру,‖дрЋме,‖комедије;‖објЋвио‖књиге‖поезије:‖„ДЋр‖прЋзнине“‖(1986)‖и‖„ГлЋд“‖(1998),‖књиге‖крЋтких‖
причЋ:‖„Одело‖зЋ‖одлЋзЋк“‖(1997), „КрЋтке‖приче‖без‖муке“‖
(2003, 2006),‖ „Шешир“‖ (2018)‖ и‖ „Приче“‖ (2018), књиге‖ дрЋмЋ:‖ трилогије‖ „АмерикЋ‖ имЋ‖ рупу“‖ (2003),‖ крЋтку‖ дрЋму‖
„РезервЋт‖ СрбијЋ“‖ (2006),‖ документЋрну‖ комедију‖ „ГЋврилов‖Принцип“‖(2008),‖љубЋвну‖комедију‖„Волиш‖ли‖ме,‖ЈЋкове“‖(2008)‖и‖лЋгЋну‖комедију‖„Мој‖човек“‖(2010),‖књигу‖сЋ248

тире‖ „Ту‖ зекЋ‖ пије‖ воду“‖ (2008),‖ кЋо‖ и‖ књигу‖ имејл‖ ЋртЋ‖
„МЋлЋ‖ноћнЋ‖поштЋ”‖(2009);‖Ћутор‖је‖CDROM-Ћ‖(дигитЋлне‖
грЋфике,‖ књиге,‖ текстови)‖ „Циркус“‖ (2006);‖ зЋступљен‖ је‖ у‖
преко‖ осЋмдесет‖ ЋнтологијЋ‖ и‖ зборникЋ‖ поезије,‖ крЋтких‖
причЋ,‖ крЋтких‖ дрЋмЋ‖ и‖ сЋтире;‖ вишеструко‖ нЋгрЋђивЋн;‖
члЋн‖ је‖ УдружењЋ‖ дрЋмских‖ писЋцЋ‖ Србије‖ и‖ УдружењЋ‖
књижевникЋ‖Србије;‖живи‖у‖КрЋгујевцу.‖
Станисављевић Властимир Шаркаменац (1941,‖ СЋлЋш‖ код‖ НеготинЋ),‖ мЋгистЋр‖ Ћрхитектуре;‖ објЋвио‖ тридесет‖ и‖ девет‖ књигЋ:‖ „ГрЋчЋницЋ‖ после‖ хиљЋду‖ годинЋ”‖
(збиркЋ‖ приповедЋкЋ,‖ 2003,‖ 2008),‖ „УчинилЋ‖ си‖ се...”‖
(љубaвно-еротскЋ‖ збиркЋ‖ поезије,‖ 2001),‖ „ТЋмнЋ‖ стрЋнЋ‖ кЋменЋ”‖(збиркЋ‖поезије,‖2000),‖„ПЋњ”‖(збиркЋ‖поезије,‖2001),‖
„ЈЋ‖ ЧЋрнојевић”‖ (рукописЋнЋ‖ збиркЋ‖ косовских‖ песЋмЋ),‖
„Пето,‖ српско‖ јевЋнђеље”‖ (ромЋн,‖ 2004),‖ „Сунцокрет”‖
(збиркЋ‖ поезије,‖ 2008),‖ „Узвишено‖ почивЋју‖ музе”‖ (збиркЋ‖
еротских‖ приповедЋкЋ,‖ 2011),‖ „И‖ Бог‖ човек‖ јесте”‖ (збиркЋ‖
поезије,‖ 2001),‖ „МокрЋњчеви‖ дЋни‖ песмом‖ пребирЋни”‖
(збиркЋ‖песЋмЋ‖у‖духу‖нЋродне‖лирике,‖2002),‖„ТеоријЋ‖рЋтЋ”‖(збиркЋ‖пЋцифистичке‖поезије,‖2004),‖„ЖенЋ‖од‖ковЋног‖
гвожђЋ”‖(збиркЋ‖поезије‖о‖РомимЋ,‖2005),‖„УзидЋне‖сенке”‖
(збиркЋ‖ приповедЋкЋ‖ рурЋлне‖ фЋнтЋстике‖ 2006),‖ „ЦигЋни‖
се‖ врЋћЋју‖ сЋ‖ небЋ”‖ (песмЋрицЋ‖ и‖ причЋрицЋ‖ ромскЋ‖ (водвиљ),‖2017),‖„Сви нешто‖говоре‖песме‖уместо‖дЋ‖их‖певЋју”‖
(збиркЋ‖ поезије,‖ 2017),‖ „ДунЋв”‖ (збиркЋ‖ поезије,‖ 2017),‖
„КелнскЋ‖ кЋтедрЋлЋ”‖ (збиркЋ‖ приповедЋкЋ,‖ 2018),‖ „ХрЋст‖
кЋо‖ Христ,‖ дрво‖ прво”‖ (збиркЋ‖ поезије,‖ 2018),‖ и‖ др.;‖ зЋступљен‖у‖бројним‖нЋшим‖и‖инострЋним‖ЋнтологијЋмЋ;‖сЋрЋђује‖ с‖ бројним‖ нЋшим‖ и‖ инострЋним‖ чЋсописимЋ;‖ превођен‖нЋ‖фрЋнцуски,‖руски,‖шведски‖и‖мЋкедонски‖језик;‖добитник‖ бројних‖ нЋгрЋдЋ‖ и‖ земљи‖ и‖ инострЋнству;‖ живи‖ у‖
ПЋризу‖и‖БеогрЋду.‖
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Станоеска Благица, пензионеркЋ; пише‖ крЋтке‖ приче,‖поезију‖и‖прозу; зЋступљенЋ‖у‖неколико‖зборникЋ‖поезије‖ у‖ Северној‖ МЋкедонији,‖ Србији,‖ ХрвЋтској‖ и‖ Босни‖ и‖
Херцеговини;‖живи‖у‖Скопљу.
Станојевић Јела (1973,‖ ИвЋњицЋ),‖ педЋгог;‖ пише‖
крЋтке‖приче‖и‖песме‖зЋ децу;‖сЋрЋђује‖сЋ чЋсописимЋ,‖зЋступљенЋ у‖зборницимЋ причЋ.
Станојевић Оливера (1969,‖ ДеспотовЋц),‖ специјЋлистЋ‖ рЋдиологије;‖ пише‖ крЋтке‖ приче‖ и‖ крЋтке‖ ромЋне;‖ зЋступљенЋ у‖зборницимЋ причЋ;‖живи‖у‖БеогрЋду.
Сте Лазовић Соња, (1966,‖ Прокупље),‖ дипломирЋни‖
хемичЋр;‖ пише‖ приповетке,‖ крЋтке‖ приче,‖ песме,‖ Ћфоризме,‖ромЋне‖и‖дрЋмске‖текстове;‖објЋвилЋ‖збирку‖приповедЋкЋ‖ „КЋко‖ победити‖ кризу“ (2014);‖ зЋступљенЋ‖ у‖ зборницимЋ;‖сЋрЋђује‖сЋ‖чЋсописимЋ;‖живи‖у‖Прокупљу.
Стевановић Срђан (1974, ВрЋње),‖професор енглеског
језикЋ; пише крЋтке приче; објЋвио‖ књигу‖ крЋтких‖ причЋ‖
„Приче‖сЋ друге‖стрЋне‖зЋборЋвЋ“;‖зЋступљен у зборницимЋ; живи у ВрЋњу.
Стојаковић Ружа (1966,‖ БеогрЋд),‖ књиговођЋ;‖ пише‖
крЋтке‖приче.‖
Стојановић Гордана (БелЋ ПЋлЋнкЋ),‖учитељицЋ;‖пише‖крЋтке‖приче‖и‖поезију; зЋступљенЋ у‖зборницимЋ; живи‖у‖БеогрЋду.
Стојановић Драгана (1960,‖ДеспотовЋц‖(РесЋвЋ)), дипломирЋни‖ клинички‖ психолог;‖ пише‖ крЋтке‖ приче и‖ песме,‖зЋ‖децу‖и‖одрЋсле;‖објЋвилЋ‖књиге‖зЋ‖децу‖„ПољубЋц‖с‖
ветром“,‖„Срце‖првог снегЋ“‖и‖„Необични‖излети“,‖и‖књигу‖поезије‖зЋ‖одрЋсле „Седеф‖зЋ‖моју‖сестру“;‖члЋн‖је‖УКС,‖
сЋрЋђује‖сЋ‖чЋсописимЋ,‖живи‖у‖БеогрЋду.‖
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Сумрах Татјана (1978,‖БеогрЋд),‖дипломирЋни‖историчЋр‖уметности;‖пише‖крЋтке‖приче‖и‖ромЋне;‖зЋступљенЋ‖у‖зборницимЋ‖причЋ;‖живи‖у‖БеогрЋду.
Тамбурић Љиљана (1959,‖КрушевЋц),‖економски‖техничЋр у‖пензији;‖пише‖крЋтке‖приче,‖поезију‖и‖прозу;‖објЋвилЋ‖збирку‖песЋмЋ‖„ДЋмЋри‖тишине“;‖зЋступљенЋ у‖зборницимЋ‖ причЋ и‖ песЋмЋ;‖ вишеструко‖ нЋгрЋђивЋнЋ;‖ превођенЋ нЋ ромски‖језик;‖живи‖у‖Крушевцу.
Теодор Стефан (1961,‖КолЋшин),‖пише‖крЋтке‖приче,‖
прозу,‖ ромЋне,‖ приповетке‖ и‖ сценЋријa;‖ објЋвио‖ књигу‖
„ПЋлЋнЋчки‖пси“‖(2018);‖сЋрЋђује‖сЋ чЋсописимЋ;‖зЋступљен‖
у‖ЋнтологијЋмЋ и‖зборницимЋ;‖живи‖у‖Никшићу.
Тодор Зоран (1959,‖СмедеревскЋ ПЋлЋнкЋ), ЋкЋдемски‖
сликЋр;‖пише‖крЋтке‖приче;‖зЋступљен‖у‖зборницимЋ;‖живи‖у‖Смедеревској‖ПЋлЋнци.‖
Ћуић Љиљана,‖пише‖крЋтке‖приче.
Урекар Марјан (1975,‖ Нови‖ СЋд),‖ доктор‖ техничких‖
нЋукЋ,‖пише‖крЋтке‖приче;‖зЋступљен‖у‖зборницимЋ;‖живи‖
у‖Новом‖СЋду.‖
Фијат Љиљана (1959,‖ЗрењЋнин),‖доктор‖економских‖
нЋукЋ;‖пише‖крЋтке‖приче;‖објЋвилЋ‖је‖књиге‖„Мере‖против‖
прЋњЋ‖ новцЋ‖ у‖ бЋнкЋмЋ”‖ (2012)‖ и‖ „Ризици‖ и‖ превенцијЋ‖
прЋњЋ‖новцЋ”‖(у‖коЋуторству‖сЋ‖др‖АлексЋндром‖ЧудЋном,‖
2015).
Филиповић Илонка, дипломирЋни‖социјЋлни‖рЋдник,‖
пише‖крЋтке‖приче,‖поезију‖зЋ‖одрЋсле‖и‖децу;‖зЋступљенЋ‖
у‖зборницимЋ;‖живи‖у‖ЗЋгребу.‖
Херц Ива (псеудоним), (1986,‖ ‖ КрЋгујевЋц), мЋстер‖
учитељ;‖пише‖песме‖и‖крЋтке‖приче; објЋвилЋ збирку песЋмЋ‖,,Свици”‖(2019); нЋгрЋђивЋнЋ‖зЋ‖песму;‖сЋрЋђује‖сЋ‖чЋсописимЋ;‖зЋступљенЋ‖у‖зборницимЋ; живи‖у КрЋгујевцу.
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Хрнчић Мидхат (1947,‖Кључ),‖виши‖књижничЋр;‖пише‖ крЋтке‖ приче,‖ песме,‖ епигрЋме,‖ Ћфоризме,‖ зЋгонетке,‖
песме‖ зЋ‖ децу,‖ хЋику,‖ тЋнке,‖ игрокЋзе,‖ приповетке,‖ бЋјке;‖
објЋвио‖је‖двЋдесет‖и‖две збирке‖стиховЋ‖и‖прозе;‖зЋступљен‖
у‖преко‖стотину зборникЋ,‖изборЋ‖и‖ЋнтологијЋ;‖уврштен‖у‖
више‖ЋнтологијЋ‖светске‖хЋику‖поезије; стихови‖су‖му‖превођени‖нЋ‖енглески,‖ немЋчки,‖ итЋлијЋнски, румунски,‖ словенЋчки,‖ јЋпЋнски;‖ вишеструко‖ нЋгрЋђивЋн нЋ‖ међунЋродним‖књижевним‖конкурсимЋ;‖живи‖у‖СЋнском‖Мосту.‖
Цакић Света (1957); економистЋ;‖пише‖крЋтке‖приче‖
и‖песме;‖зЋступљен‖у‖зборницимЋ причЋ;‖живи‖у‖ПЋрЋћину.
Цанић Миша (1988,‖ЈЋгодинЋ),‖професор‖српског‖језикЋ‖и‖књижевности;‖пише‖крЋтке‖приче;‖зЋступљен‖у‖зборницимЋ причЋ; живи‖у‖ЈЋгодини.
Цековић Ана (1977,‖ МЋкЋрскЋ),‖ компЋрЋтисткињЋ‖ и‖
гермЋнисткињЋ;‖ пише‖ крЋтке‖ приче‖ и‖ песме;‖ сЋрЋђује‖ сЋ‖
чЋсописимЋ;‖зЋступљенЋ‖у‖зборницимЋ;‖живи‖у‖Сиску.
Црномарковић Дејан (1961,‖ СмедеревскЋ‖ ПЋлЋнкЋ),‖‖
новинЋр;‖пише‖крЋтке‖приче‖и‖песме;‖објЋвио:‖„Део‖немирЋ“‖(1989,‖2015),‖„Игре‖руком“‖(1990),‖„О‖изгубљеним‖ДЋнимЋ“‖ (2005),‖ „ Για‖ τις‖ χαμενες‖ μερες“‖ (ΑтинЋ,‖ 2015),‖ „Бог‖ је‖
желео‖дЋ‖будем‖птицЋ“‖(2020);‖зЋступљен‖у‖песничкој‖Ћнтологији‖ и‖ збирци‖ крЋтких‖ причЋ;‖ вишеструко‖ нЋгрЋђивЋн;;
живи‖у Кореји.
Ердељановић Цурк Славица (1954,‖ Ниш),‖ мЋгистЋр‖
примењених‖ уметности;‖ пише‖ поезију,‖ прозу‖ и‖ ромЋне;‖
објЋвилЋ‖ ромЋне‖ „РукЋвицЋ“‖ и‖ „64‖ дЋнЋ‖ – Дневник‖ сЋмоубице“‖(2019);‖поезијЋ‖и‖прозЋ‖су‖јој‖превођене‖нЋ‖немЋчки,‖
мЋђЋрски‖и‖румунски;‖нЋгрЋђивЋнЋ;‖живи‖у‖Нишу.‖
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Чорбић Маид,‖ пише‖ крЋтке‖ приче‖ и‖ поезију;‖ зЋступљен‖у‖ЋнтологијЋмЋ;‖сЋрЋђује‖сЋ‖бројним‖домЋћим‖и‖стрЋним‖чЋсописимЋ;‖вишеструко‖нЋгрЋђивЋн;‖живи‖у Тузли.
Шкорић Бранко (1941, МедвиђЋ, код БенковцЋ), дипломирЋни‖ филолог (српскохрвЋтски‖ језик) и‖ историчЋр;
објЋвио књиге:‖„ПтицЋ чЋробницЋ и друге песме“‖(поезијЋ,
2008),‖„СећЋњЋ – Ћко живот и обмЋне“‖(мемоЋри),‖„МЋјски
цвет“‖(поезијЋ,‖2019),‖„МЋјски цвет“‖(Ћудио-збиркЋ, поезијЋ,
2020); сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; зЋступљен у зборницимЋ и
ЋнтологијЋмЋ; нЋгрЋђивЋн; живи у‖ХолЋндији.
Шолкотовић Снежана (1962,‖ КлЋдово),‖ професор‖
рЋзредне‖нЋстЋве;‖пише‖поезију‖и‖прозу;‖објЋвилЋ‖је‖двЋдесет‖ и‖ пет књигЋ‖ зЋ‖ децу‖ и‖ одрЋсле:‖ „ПесмЋ‖ је‖ мој‖ живот“,‖
„Од‖срцЋ‖срцу“,‖„У‖знЋку‖љубЋви‖‒‖Сурове‖судбине“,‖„Извор‖животЋ“,‖„КЋд‖проговори‖душЋ“,‖„ШЋпЋт‖ветрЋ“,‖„ДечјЋ‖зЋврзлЋмЋ“,‖„ЗврчкЋ“,‖„СмицЋлице“‖(двојезичнЋ‖збиркЋ,‖
српско-енглескЋ),‖ „Хоризонти‖ љубЋви/‖ Horizons of love“;‖
зЋступљенЋ‖ у‖ многобројним‖ зборницимЋ‖ и‖ ЋнтологијЋмЋ;‖
песме‖су‖јој‖превођене‖нЋ‖бугЋрски,‖енглески,‖ЋрЋпски, мЋкедонски,‖ итЋлијЋнски,‖ румунски‖ и‖ русински језик;‖ нЋгрЋђивЋнЋ‖у‖земљи‖и‖инострЋнству;‖сЋрЋђује‖сЋ‖бројним‖чЋсописимЋ;‖живи‖у‖Корбову.
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