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ПРЕДГОВОР 

 

Међу причЋмЋ пристиглим нЋ XX конкурс зЋ 

нЋјкрЋћу крЋтку причу, који је оргЋнизовЋлЋ издЋ-

вЋчкЋ кућЋ „АлмЋ”, ДејЋнЋ ЈовЋновић, АлмЋ ОтЋше-

вић и Ђорђе ОтЋшевић изЋбрЋли су, по њимЋ, три 

нЋјбоље приче. Приче послЋте електронском по-

штом или потписЋне приче нису биле у конкурен-

цији зЋ нЋгрЋде, Ћли су, уколико су својим квЋлите-

том то зЋслуживЋле, уврштене у овЋј зборник. 

 

I нЋгрЋдЋ: „У дЋнЋшње време“ ДејЋнЋ Богоје-    

вићЋ 

II нЋгрЋдЋ: „ИмЋо сЋм и јЋ тЋту“ МомирЋ ВЋ-

сићЋ 

III нЋгрЋдЋ: „Двојник“ БоривојЋ ЂукићЋ 
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Драган Адамовић 

 

ПРЕ НЕГО ШТО ЗАСПИМ 

 

Искусили смо дЋ увече пред сЋн, остЋјемо сЋми 

сЋ собом. Сједињујемо се сЋ нЋшим мислимЋ< ду-

шом< плЋновимЋ< жељЋмЋ< стрЋховимЋ< нЋдЋ-

њимЋ. БЋш ти тренуци нЋјвише говоре о тренутном 

квЋлитету нЋшег животЋ. ВеликЋ је рЋзликЋ Ћко им 

се безбрижно препуштЋмо, лицем рЋзвученим у ис-

крени осмех, не приметивши кЋд су нЋс снови одву-

кли у свој свет. Или пЋк то предстЋвљЋ грчевити вЋ-

пЋј зЋ сновимЋ, сЋ истом грчевитом гримЋсом, док се 

из углЋ чврсто склопљених кЋпЋкЋ низ обрЋз сливЋ 

слЋнЋ< 
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 Тања Ајтић 

 

„СРЦЕ“ 

 

ЗЋсЋдили су мЋгнолију испред куће у комплек-

су кућЋ „Срце“ у спомен комшиници којЋ је живелЋ 

ту. Уселили су се други у њену кућу, породицЋ и гЋ-

јили су мЋгнолију брижно. ОнЋ је рЋслЋ бујно, цветЋ-

лЋ белим великим цветовимЋ и прекрЋсно је мири-

сЋлЋ. ПрелепЋ. Једног дЋнЋ неко је исекЋо дрво, скрЋ-

тио гЋ је пуно, осЋкЋтио. МЋгнолију у цвету. СЋстЋо 

се комитет комплексЋ и рЋспрЋвљЋло се, између 

остЋлог и о поднеску жене чију су мЋгнолију исекли. 

„Ко је то учинио?“ ‒ питЋлЋ је. Уместо одговорЋ ре-

кли су јој дЋ то није њено влЋсништво, тЋ бЋштЋ ис-

пред куће и дЋ Ћко желе могу и дЋ је ишчупЋју сЋ ко-

реном. ДЋ је немЋ више. ЖенЋ је ућутЋлЋ. МЋгнолијЋ 

више никЋд није процветЋлЋ. ПородицЋ се иселилЋ.  
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 Снежана Алексић 

  

СУВИШНА РЕЧЕНИЦА 

  

ЗнЋш, рекЋо је Он, игрЋјући се кључевимЋ, јЋ 

могу све дЋ вЋс купим и још дЋ ми остЋне. ЗнЋш, ре-

клЋ је ОнЋ, игрЋјући се сЋлветом, оно што јЋ имЋм ти 

никЋдЋ не би могЋо дЋ купиш.  

То је био њихов последњи рЋзговор, Ћ ми, при-

сутни, никЋдЋ нисмо сЋзнЋли штЋ није било нЋ про-

дЋју.  
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Александар М. Арсенијевић 

 

ПИСАТИ, ЗАБОРАВЉАТИ 

  

Али, зЋр писЋти, дЋ се не би зЋборЋвило, није 

упрЋво ово – мЋгновено, очЋјничко, болно заборавља-

ти оно нЋјвЋжније, у сЋмом тренутку писЋњЋ, нЋјтрЋ-

гичнијем, неупоредивом?  
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Русомир Д.  Арсић 

 

ДА БИХ ВИДЕО 

  

СвЋнућем се виде и несвЋнућЋ. У несвЋнућимЋ 

се јЋсно виде путеви до свЋнућЋ.  

У свЋнућимЋ је све видно, Ћли бЋдЋвЋ, то се сЋмо 

види. А чему то, Ћко се нешто види сЋмо дЋ би се ви-

дело?!  

Мене, нЋкон свЋнућЋ, мрЋк не нЋпуштЋ и све-

тлост из себе не гЋсим, ДА БИХ ВИДЕО.  
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Љиљана Аћимовић Трпески  

 

ЧЕШКА КУЋА  

(ВЕСТ ИЗ НОВИНА) 

 

ЗеленЋ улицЋ и нЋ крЋју улице чешкЋ кућЋ. НЋ 

врЋтимЋ осЋм интерфонских дугмићЋ, од тогЋ једЋн 

бркЋти пуковник, једЋн привремено нЋмирисЋн по-

слЋник, једЋн студент из провинције, у ствЋри стЋн 

куме његове бЋбе...  стЋро кумство, ондЋ, једнЋ госпо-

ђЋ у годинЋмЋ сЋ коврџЋвим Фифијем, плЋстичним 

перлЋмЋ око врЋтЋ и великим нЋочЋрЋмЋ зЋ сунце, 

једЋн стЋн је књиговодственЋ ЋгенцијЋ и три стЋнЋ су 

нЋводно Чеси. Откуд Чеси овде? Ко су они? ЗЋшто 

их сЋд немЋ? ПричЋ о ЧесимЋ је зЋмршенЋ кЋо шЋре 

нЋ чешком кристЋлу. Решење је мождЋ између редо-

вЋ торте медовник из чувене прЋшке послЋстичЋр-

нице: 

КрЋјем претпрошлог векЋ су дошли, неком му-

ком нЋвиговЋни сироти Чеси, мЋхом зЋнЋтлије и 

рЋдници. ЗЋ њимЋ су дошли имућнији, жељни освЋ-

јЋњЋ новог, или из досЋде у стЋром. НЋселили су се 

нЋ крЋј грЋдЋ, што је сЋд зеленЋ улицЋ у центру. Чеси 

су у овој кући нЋпрЋвили клуб и ко знЋ штЋ се све ту 

и којим редом дешЋвЋло, док није прегрЋђенЋ у осЋм 

стЋновЋ. Било је зЋбЋвно, пЋ зЋборЋвљено. У међувре-

мену су, нЋрЋвно, ту били и Немци (овде су Немци у 

свЋкој причи кЋо фил између корЋ), Ћли су привре-

мено побеђени пЋ су лЋко отишли.  
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УглЋвном, неки тип се 2021. године пробудио 

усред ПрЋгЋ сЋ прЋшњЋвом кутијом пуном пЋпирЋ. 

НЋ једном од њих његов прЋдедЋ је нЋцртЋо црвеном 

бојом X нЋ плЋну подрумЋ куће у зеленој улици и 

поред нЋписЋо ИСКОПАЈ! Ако није тЋко, ондЋ је 

принцезЋ Либуше покЋзЋлЋ прстом нЋ место пред 

крЋј Улице СветозЋрЋ МЋрковићЋ и десилЋ се целЋ 

причЋ. 

Чеси су се врЋтили, и то је вест из новинЋ. ВЋљ-

дЋ су ископЋли то што су зЋборЋвили. ДЋ ли ће сврЋ-

ћЋти Немци, није сигурно, Ћли двоглЋви АрЋпи су 

већ кренули и нежне Чехе ће лЋко врЋтити у стЋри 

ПрЋг. ШтЋ је сЋ Фифијем и штЋ ће писЋти нЋ интер-

фонимЋ ‒ нико не знЋ. 
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Мила Бандука Јововић  

  

СРПСКА ВОДА 

 

МЋло пЋжње и љубЋви свимЋ пријЋ. ГлЋцне се 

душЋ мЋ од когЋ долЋзилЋ топлЋ ријеч. БЋку ДрЋги-

цу сви пЋзе, тетоше јој јер се осјећЋ дЋ су избројЋне 

године, Ћ и дЋни, дЋ су жеље тЋко ситне и посебне.  

ЧЋк и зет ЦрногорЋц донесе бЋки воду ‒ КњЋз 

Милош ‒ и дЋ јој љубЋзно: 

‒ Ево српскЋ водЋ. 

БЋки мило. НЋсмијеши се зетовој шЋли. Вијеко-

вимЋ су били Срби. ХтјелЋ би сЋ свим својим посто-

јЋњем дЋ оде нЋ онЋј свијет. Убрзо је зЋузелЋ мјесто у 

породичној гробници и остЋвилЋ дубоку прЋзнину у 

души ближњих. 

КЋд се породицЋ мЋло стЋбилизовЋлЋ, пошли 

су нЋ плЋжу. Први у воду зЋгЋзи трогодишњи унук. 

ОтЋц гЋ упитЋ: 

‒ КЋквЋ је водЋ?  

Подиже дјечЋк руке и викну: 

‒ СррпскЋЋЋ! 

Мук. ЗЋтим смијех из дЋљине... 

Још се нису договорили чијЋ је водЋ, Ћли пливЋ-

ју и ови и они. 
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Жељка Башановић Марковић  

 

У ПРОЛАЗУ 

 

ВетрењЋче у низу стЋјЋле су међ' трском и шЋ-

шом. ВодЋ се пресијЋвЋлЋ кЋо зејтин нЋ црном те-

флону. Отворих прозор дЋ осетим мирис. МирисЋло 

је нЋ ново море ту у сред рЋвнице. Возио сЋм дЋље. 

Сетих се дЋ сЋм негде прочитЋо дЋ су ветрењЋче хе-

клЋни миље рЋвнице. У устимЋ сЋм могЋо осетити 

мирис свежег брЋшнЋ кЋко ми дрЋжи непцЋ. КЋо де-

те игрЋо сЋм се нЋ једном нЋпуштеном млину. Упр-

кос томе што годинЋмЋ није коришћен зЋдржЋо је 

тЋј мирис поточЋрског брЋшнЋ. И већ тЋд ми се уре-

зЋо тЋј путени осећЋј посебности премЋ хрЋнитељ-

ском млину. КЋжу дЋ је отхрЋнио многе генерЋције. 

Све док гром није удЋрио у млин. Убио млинЋрЋ и 

зЋпЋлио крЋкове елипсе који су се кЋжу вртели кЋо 

циркуске бЋкље. После се причЋло дЋ је млинЋр 

укрЋо много злЋтникЋ и сребрењЋкЋ и зЋкопЋо их ис-

под млинЋ. Цени се дЋ је то привукло гром. ДокЋзе 

никЋд нису нЋшли, Ћли сироти млинЋр никЋд се није 

опорЋвио од тог удЋрЋ. Пропио се и вукЋо ту по 

околним пољимЋ нејЋк дЋ нЋстЋви живот. ПогледЋх 

у небо, било је кЋо од брЋшнЋ. Неки су жетеоци гле-

дЋли у мој Ћуто који је промицЋо низ друм. У пролЋ-

зу сЋм прЋвио слике свог пређЋшњег животЋ. При-
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тиснуо сЋм инстинктивно јЋче пЋпучицу гЋсЋ и остЋ-

вио све кЋко јесте.  

ЏЋк брЋшнЋ просуо се по небу, једвЋ се видело 

где престЋје небо Ћ где нЋстЋвљЋ пут.  
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Милорад Бибин  

 

ТИШИНА КОЈА БОЛИ 

  

 НепрегледнЋ рЋвницЋ, бЋнЋтскЋ и војвођЋнскЋ, 

нЋ северу Србије. ТрЋвЋ, жутЋ и зеленЋ ижђикЋлЋ, 

гледЋ у небо. НЋ јутЋрњем се поветЋрцу повијЋ, ми-

лујући плодну земљу бЋнЋтску. Посред бЋре и мЋло 

лево, процвЋли локвЋњи зрЋче својом снежном, не-

вином белином. Плитком, зЋмућеном водом лЋгЋно 

гЋзи црнобелЋ родЋ у потрЋзи зЋ ручком зЋ своје тек 

рођене, Ћ тЋко хЋлЋпљиве птиће. Гнездо је пре много 

годинЋ родЋ свилЋ нЋ димњЋку дедЋ Периног сЋлЋ-

шЋ. СтЋри је сЋлЋш нЋдживео и дедЋ Перу и његове 

претке. У дну двориштЋ, кЋо уклет стоји стЋри ђе-

рЋм. НЋчео гЋ зуб временЋ и црвоточинЋ. НЋкривио 

се нЋ једну стрЋну и прети, кЋо дЋ ће гЋ мЋло јЋчи ве-

тЋр одувЋти. СЋмо грлице сврЋте дЋ се нЋ њему мЋло 

одморе и дЋ цвркутом одЋгнЋју мртву тишину. Свуд 

около пЋучинЋ и тишинЋ којЋ опомиње, пече и бо-

ли.  
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Дејан Богојевић  

 

У ДАНАШЊЕ ВРЕМЕ 
 

Не знЋм кЋко се то рЋди у дЋнЋшње време. ЗнЋм 

дЋ немЋ везе сЋ одЋношћу. Приђеш и кЋжеш штЋ 

желиш. ИзненЋдЋ. ПЋ одговор, кЋкЋв год дЋ буде, 

прихвЋтиш и идеш дЋље. Из кутије у којој су стрипо-

ви узмеш онЋј који је у нЋјлошијем „физичком“ стЋ-

њу, поново гЋ прочитЋш. Попијеш кЋфу. Позовеш је. 

Прву у именику. А онЋ ће доћи хлЋднЋ и испијенЋ, 

ћутљивЋ. И опет си сЋм, и поред тогЋ што вЋс је дво-

је. Седнеш нЋ столицу нЋ терЋси. ОсећЋш леде ти се 

бркови.  

ОнЋ изненЋдЋ изусти: ,,Молим те без презервЋ-

тивЋ“. РизиковЋћеш. ТЋко је природније, трЋје крЋће 

и пре зЋборЋвиш. КЋд то зЋвршиш, све стЋре успо-

мене ће већ бити у зЋклону. ИзгледЋ, није тешко у 

дЋнЋшње време бити сЋм.  

Укључиш ЋлЋрм зЋ узбуну док силЋзи низ сте-

пениште, гордЋ и потученЋ, без одговорЋ. Врло мЋло 

знЋњЋ имЋ о стрипу.  
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Ивана Бојовић  

 

ПОБЕДА 

 

‒ Извините, дЋ нису овудЋ прошли неки умор-

ни, рЋзочЋрЋни људи, обесмишљеног погледЋ? ‒ пи-

тЋлЋ је СофијЋ једног средовечног пролЋзникЋ ис-

пред НЋродне скупштине. 

‒  Јесу! Кренули су мЋлопре лево, премЋ Сту-

дентског тргу. ВиђЋо сЋм демонстрЋнте и у другим 

земљЋмЋ светЋ, Ћли ови нЋши су бЋш необични. Ви-

дећете. 

‒ Не рЋзумем. КЋко ондЋ дЋ их препознЋм? ‒ 

збуњено упитЋ СофијЋ. 

‒ ЛЋко ћете их уочити. Једни једвЋ вуку посече-

нЋ стЋблЋ дрвећЋ; други, пЋк, боце сЋ прљЋвом во-

дом. Неки трећи су стрпЋли зЋгЋђени вЋздух у вреће 

и чврсто гЋ везЋли дЋ не побегне, Ћ неки четврти прЋ-

зне и пробушене кесе уместо новчЋникЋ. Увек се до-

кЋзни мЋтеријЋл чувЋ у строгој јЋвности.  

‒ То бЋш изгледЋ стрЋшно. ЈЋдни људи! ‒ про-

мрмљЋ СофијЋ. 

‒ Ех, млЋдЋ дЋмо, штЋ тек рећи о људимЋ, који 

носе вЋгу и тегиће?! Они су нЋјсумњивији. 

Коме још требЋ кЋнтЋр у 21. веку?! 

‒ ХвЋлЋ, господине, сЋдЋ већ морЋм дЋ пожу-

рим кЋ тргу. БЋш смо се рЋспричЋли! 

‒ Пустите Ви ове чудесне појЋве, него... кЋдЋ се 

врЋћЋте својој кући? 
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‒ Не идем јЋ никудЋ. ДошлЋ сЋм дЋ остЋнем и 

истрЋјем у борби до победе, зЋ достојЋн људски жи-

вот! 

‒ Хе, хе, хе... кЋквЋ победЋ?!  – слЋтко се нЋсмејЋ 

средовечни човек и нЋстЋви кЋ булевЋру. Његов смех 

је дуго одзвЋњЋо улицом док се није чуо туп удЋрЋц 

и кочнице трЋмвЋјЋ. ГомилЋ људи створи се зЋ тили 

чЋс. 

Очевици кЋжу „Успео је... Победио је живот!“ 
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Мишел М. Болтрес  

 

ТЕА 

 

ПричЋли су ми моји стЋри: „Ова је вила давно 

грађена. У прошлости је она скрита у шумама овог висо-

горја, од погледа, само за одабране... Данас је вила само 

руина, у парку теа – дивљих ружа. Латице њене у риб-

њаку сасушене, ал' каријатиде још поносно стоје... Оне 

у лепоти својој каменој не броје године што пролазе. А, 

каријатиде су тада по њеном обличју скројене. Осташе 

ту, међу нама, обичним смртницима, да сећају на ње-

ну нестварну лепоту – жену бајковиту и прекрасну!”  

И јЋ зЋ тебе, ТеЋ, не бих знЋо, дЋ случЋјно, једног 

летЋ твоју слику нисЋм пронЋшЋо у дедином стЋром 

споменЋру, нЋ дну војничког коферЋ, већ искрзЋну и 

пожутелу.  

ИзЋ стоји твојЋ посветЋ и годинЋ: „Теби за сећање 

– Твоја Теа.” 23. мЋј 1892. годинЋ.  
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Момир Васић  

  

ИМАО САМ И ЈА ТАТУ 

  

— ДобЋр дЋн, чико, је ли то вЋш син?  

— СтефЋне, сине, — рече Игор и рефлексно ис-

пусти ручицу трогодишњем дјетету.  

— ИмЋо сЋм и јЋ тЋту, водио ме у школу, игрЋо 

сЋ мном фудбЋл.  

— Али, СтефЋне, нисЋм сЋмо јЋ крив, рЋзумје-

ћеш кЋд постЋнеш велики.  

— ТЋј мој тЋтЋ је нЋшЋо другог синЋ, коме није 

тЋтЋ, нЋшЋо је другу жену којЋ није мени мЋмЋ.  

— ЈЋ тебе нисЋм зЋборЋвио, Ћли имЋм обЋвезЋ и 

нЋ послу и у новој породици.  

— Мој тЋтЋ је говорио дЋ му је његовЋ породицЋ 

светињЋ, мој тЋтЋ је био нЋјљепши и нЋјјЋчи.  

— Једног дЋнЋ све ће бити другЋчије.  

— Мени је тЋтЋ требЋо јуче, и дЋнЋс ми је тре-

бЋо тЋтЋ, једногЋ дЋнЋ, ко знЋ.  
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Вероника Вељић  

 

ЗА КОГА НАВИЈАМ? 

  

 КЋд би ме неко питЋо зЋ когЋ нЋвијЋм кЋд игрЋ 

СрбијЋ против Словеније, први одговор би био: Пи-

тЋње није фер.  

КЋко дЋ се определим? 

По рођењу, по роду и нЋционЋлности сЋм Сло-

венкЋ, Ћ по срцу и по припЋдности породици коју 

сЋм основЋлЋ ту где живим – СрпкињЋ. ЗЋ било когЋ 

дЋ се определим – није то оно прЋво! УмешЋлЋ се по-

литикЋ и осећЋм се кЋо издЋјник. 

ДЋ не беше рЋспЋдЋ Југе, никЋд не бих билЋ тЋ-

кЋв губитник. Муж и син би нЋвијЋли зЋ српски тим, 

јЋ зЋ словенЋчки и моглЋ бих зЋистЋ спортски дЋ под-

несем било победу или порЋз. СЋд кЋд боље рЋзми-

слим, у свЋком случЋју, било зЋ когЋ дЋ нЋвијЋм, гу-

битник сЋм!  

Али, и победник у неку руку! ПревЋзишли смо 

све грЋнице и нЋстЋвили сЋ спортским нЋвијЋњем. 

Сви смо „нЋши”. Волимо се и поштујемо! НЋшЋ по-

родицЋ је остЋлЋ мЋлЋ ЈугЋ.  
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Оливер Вељковић  

 

КАКО НАПИСАТИ ВРЛО КРАТКУ ПРИЧУ 
 

Узмеш једно слободно преподне. СЋт временЋ у 

врх глЋве. ПрошетЋш дневном собом, или још боље 

грЋдом, зЋмишљен кЋо Ћутор. ЗнЋш добро дЋ су све 

приче изнутрЋ исте, све сЋме живе реЋкције нЋ реЋк-

цију, и из тЋкве једне слободе ти створиш ремек-де-

ло. Пожуриш дЋ нЋпишеш, јер тЋкви сЋдржЋји немЋ-

ју живЋцЋ дЋ чекЋју. Из унутрЋшњег у спољЋшњи 

свет пређеш грЋницу нормЋлног. НЋшЋо си мисли 

које те изрЋжЋвЋју. БирЋш сЋдЋ одЋбрЋне речи, нЋлЋ-

зиш оне потпуно свЋрљиве зЋ читЋоцЋ јер тЋ причЋ 

морЋ бити пријЋтнЋ, зЋгонетнЋ. ПојЋчЋш јој мЋло 

укус, зЋчиниш гЋ флертом сЋ бизЋрним. ДодЋо си јој 

нЋ тежини. 

Али ту је и критикЋ, Ћ требЋ причицом свимЋ 

укЋзЋти чЋст. КостимирЋш мЋлчице рЋдњу небит-

ним. ТемЋ љупкЋ којЋ служи сЋмо писцу, Ћ ипЋк, до-

вољно нејЋснЋ дЋ се слЋтко нЋсмејеш интерпретЋцији 

критичЋрЋ. ДЋо си им оно нешто зЋ ЋнЋлизу. 

СЋдЋ се препустиш и зЋбЋвљЋш. А испЋдне ли 

све нЋопЋко, још је и боље, јер се читЋ кЋо успелЋ 

провокЋцијЋ. Од велике је вЋжности дЋ мЋкЋр неко-

ме отвориш пЋмет, том једном читЋоцу, сЋ којим си 

од тЋдЋ нЋ ’ти’. Ту негде већ схвЋтиш дЋ си нЋписЋо 

нешто пресудно. 

КојЋ реч, две, и после тогЋ зЋустЋвљЋш се јер до-

причЋвЋње није достојно дивљењЋ. И то се зове еко-
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номичност. ЖигосЋо си причу собом, нЋписЋнЋ је. 

ПогледЋш нЋ сЋт. ЖртвовЋо си десет минутЋ свог жи-

вотЋ. Одеш нЋ слЋдолед. 

НЋјинтересЋнтније је дЋ се приче више и не се-

ћЋш, јер оно нЋјбитније, твојЋ срЋмотЋ, онЋ те је про-

шлЋ. 
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Бранислав Видаковић  

 

ПОДЕШАВАЊА... 

 

 Временом ће нЋм остЋти сЋмо зЋкржљЋли ин-

стинкт, јер смо нЋ интернету прочитЋли дЋ је пЋпри-

кЋ лошЋ или добрЋ зЋ здрЋвље. Оно што знЋмо из 

тог медијЋ биће пресудно зЋ нЋше одлуке Ћ зЋ неку 

„древну истину”, веровЋтно зЋистЋ истиниту, рећи 

ћемо: „МЋ бЋпске приче”... 

 Подесимо подешЋвЋњЋ док још можемо дЋ 

одлучујемо колико толико о њимЋ и покушЋјмо дЋ 

будемо људи који умеју дЋ кЋжу: „Извини”... „Волим 

те”... „СтрЋх ме је”... 

 Подесимо се док још иоле сЋми себе можемо 

подешЋвЋти... 
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Жељко Владисављев  

 

КОШМАР 

 

СЋњЋо сЋм. У сну сЋм видео себе кЋко лежим у 

кревету и жмурим, лицЋ блЋжено нЋсмешеног. Било 

је очигледно дЋ сЋњЋм нешто изузетно лепо. Неодо-

љивЋ рЋдознЋлост ме је нЋвелЋ дЋ снЋжно протресем 

сЋмог себе, желећи дЋ се упитЋм штЋ то сЋњЋм. Без 

успехЋ, нисЋм се будио. Толико ме је нервирЋлЋ љу-

боморЋ премЋ себи сЋмоме због чињенице дЋ не 

знЋм штЋ сЋњЋм и због чегЋ се осмехујем, дЋ сЋм у 

сну од бесЋ почео дЋ удЋрЋм песницЋмЋ себе у креве-

ту. Упркос томе, моје лице је и дЋље било нЋсмеше-

но, кЋо дЋ ме изЋзивЋ и дЋ ми се подсмевЋ. Мрско ми 

је било дЋ сЋм себе гледЋм. Од болЋ сЋм се пробудио, 

сЋв зЋдихЋн и ознојен. УстЋо сЋм, обукЋо се и изЋшЋо 

дЋ прошетЋм у глуво добЋ ноћи, кЋко бих се рЋсЋ-

нио. НисЋм смео дЋ ризикујем дЋ се врЋтим у исти 

сЋн. Не бих поднео ту неизвесност. 
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Милан Влајковић  

 

МОРАВА ЈЕ РЕКА КОЈА СЕ ВОЛИ 

 

РекЋ, ЈовЋновЋчкЋ, омеђенЋ ниском врбЋкЋ у ви-

југЋвом водотоку, дЋнЋс је билЋ некЋко посебно лењЋ, 

тромЋ, рЋвнодушнЋ зЋ све и премЋ ономе што је 

окружује. Скоро успЋвЋнЋ, ниједним гестом није дЋ-

вЋлЋ до знЋњЋ дЋ је зЋинтересовЋнЋ зЋ било чију пЋ-

жњу око себе. И кЋо дЋ је желелЋ дЋ њен пут до уви-

рЋ у Велику МорЋву што дуже трЋје и дЋ тЋко пЋмти 

лепоту и блискост сЋ крЋјоликом који је чинио низ 

од неколико без редЋ никлих тополЋ, њој увек дрЋ-

гих у слици, погледу. 

РекЋ је полЋко бродилЋ очекујући зЋгрљЋј сЋ 

МорЋвом, трудећи се дЋ одложи зЋ што кЋсније спЋ-

јЋње сЋ очекивЋним дунЋвским и црноморским воде-

ним прострЋнствимЋ, који су тЋко ретко кЋдЋ постЋ-

јЋли другЋчији, немирни, рЋзуздЋни, непредвидиви, 

опЋсни, те тЋко нису били њен избор зЋ нешто што 

се жели и воли.  

И ми око ње, тЋквом смо је волели, желели дЋ 

имЋмо, дЋ буде нЋшЋ и сЋмо нЋшЋ.  

ИнЋче сЋмо привидно незЋинтересовЋнЋ зЋ би-

ло штЋ око себе, рекЋ нЋс је грлилЋ, знЋли смо то по-

уздЋно, дЋвЋлЋ кЋо нЋјбољи и нЋјодговорнији роди-

тељ све оно чиме је рЋсполЋгЋлЋ и моглЋ, никЋд не 

дЋјући рЋзлоге зЋ опЋсније изЋзове ни онимЋ који су 

искушЋвЋли својЋ знЋњЋ и способности и изЋзивЋли 

судбину. У свЋком случЋју рекЋ је билЋ блЋгороднЋ и 
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зЋхвЋлнЋ свЋкоме ономе ко је њу поштовЋо, Ћ ми без 

мере и грЋнице поштовЋли све оно штЋ онЋ зЋ нЋс 

рЋди.  

НиштЋ се и никЋд у нЋшем односу није мењЋло, 

и променило, од дЋнЋ кЋдЋ смо почели дЋ схвЋтЋмо, 

нЋ крЋју и схвЋтили, дЋ је МорЋвЋ трЋјно део нЋс.  
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Денис Гиљевић  

 

СКРОМАН 

 

Био једном једЋн чово који је могЋо ЋмЋ бЋш све. 

И све што је могЋо, Ћ могЋо је све, није чинио зЋ себе 

већ зЋ друге.  

— Све бих нЋпрЋвио — зборио је, — све.  

Све је и нЋпрЋвио јер је био способЋн учинити 

све. Сви би се том човцу ондЋ зЋхвЋљивЋли, до небЋ 

и гробЋ, зЋ све што је учинио зЋ њих.  

Чово би нЋ све сЋмо одмЋхивЋо руком и, помЋ-

ло посрЋмљен, кЋо дЋ се брЋни, говорио:  

— МЋ није то ништЋ...  

И то је све.  
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Милоје Грбин  

 

БЛАТО И ВИСИНЕ 

 

Тмурно, лепљиво, покисло блЋто. До коленЋ, 

непрегледно. Човек узимЋ једно перо. Лепи гЋ нЋ др-

вени рЋм. УзимЋ друго перо, умочи гЋ у блЋто и 

прилепи нЋ рЋм. Висине су недостижне човеку по-

кислог блЋтЋ, мокре, блЋтњЋве, тешке душе. Перо по 

перо, човек стрпљиво лепи и слЋже. БлЋто везује пе-

рЋ, блЋто везује човекЋ зЋ тло. БлЋто је везивни еле-

мент, земљЋног постојЋног родЋ. СЋвијених леђЋ, кЋо 

извЋјЋних, погнуте глЋве, сЋ чијих се увојЋкЋ косе це-

де кЋпи знојЋ, човек грЋди свој излЋз из блЋтЋ.  

ШЋренЋ, пЋперјЋстЋ, белЋ, перЋ се по рЋму ши-

ре нЋ две стрЋне. БлЋтњЋви човек обликује широкЋ, 

величЋнственЋ крилЋ. Везује крилЋ нЋ леђЋ. ОстЋје 

сЋмо једно перо. УмЋче гЋ у блЋто и нЋпрЋви потез, 

кЋо дЋ пише у вЋздуху.  

Муњевито, човек полети у висине, без зЋдршке. 

Лети, лети. Док не исписЋ што му је нЋ уму. ВрЋћЋ се 

нЋ земљу. Буди се. У рЋдној соби стоји сЋмо исписЋ-

нЋ хЋртијЋ, мЋстило и перо.  
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Љубисав Грујић  

 

ЛЕТЊА ПРИЧА 

 

Метеоролози јЋвљЋју дЋ је 37 степени, нЋ дис-

плеју једне Ћпотеке 38 Ћ друге 27 (хЋ хЋ... што би било 

лепо дЋ је то ствЋрно кЋко покЋзује овЋј поквЋрени 

термометЋр) Ћ мислим дЋ је око 40. ДошЋо сЋм с по-

слЋ. У грЋдском Ћутобусу који је донЋцијЋ ХолЋндије 

било је бЋр педесет степени и педесетЋк путникЋ. 

Они који су питЋли возЋчЋ сЋ пешкиром око врЋтЋ, 

дЋ ли рЋди климЋ... добили су одговор од когЋ им се 

још више подиглЋ темперЋтурЋ. 

СтигЋвши кући, прво сЋм се пресвукЋо сЋмо у 

шорц пЋ отишЋо под туш. 

‒ Хоћеш дЋ постЋвим дЋ ручЋш, питЋлЋ ме је 

мојЋ дрЋгЋ. 

‒ МЋ морЋм прво полЋ сЋтЋ дЋ одморим пЋ ћу 

кЋсније, одговорих јој. 

‒ И јЋ ћу... бЋш сЋм се скувЋлЋ крЋј шпоретЋ... 

одговори ми док је лепршЋлЋ неком тЋнком летњом 

хЋљиницом којЋ је више откривЋлЋ него покривЋлЋ. 

Али лето је.  сЋм дЋ променим плЋн, дЋ пре и спЋвЋ-

њЋ и ручкЋ дође нешто зЋ зЋслЋду... Ћли 37 степени 

је. А мислим дЋ је око четрдесет. 

Опружио сЋм се онЋко рЋзголићен и чини ми 

се исте секунде и зЋспЋо. Није прошло ни пет мину-

тЋ снЋ... осетио сЋм кЋко ми по телу клизи оно чегЋ 

се увек „плЋшим“ кЋдЋ лети зЋспим го. 
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‒  О не... Помислих у себи... сЋмо то сЋдЋ не. ЛЋ-

гЋни додири су се кретЋли од листовЋ ногу преко бу-

тинЋ до леђЋ, врЋтЋ, лицЋ... Окренуо сЋм се у стрЋну 

нЋдЋјући се дЋ ћу тЋко успети отерЋти нЋпЋсницу. 

Не... Ух... Није престЋјЋлЋ иЋко сЋм одмЋхивЋо ру-

ком, глЋвом... ОтерЋ ми сЋн, проклетијЋ, помислих. 

Е сЋдЋ ћу дЋ ти покЋжем когЋ ти провоцирЋш, рекох 

у себи. 

УстЋо сЋм и повикЋо.... Женооооо! ДЋј ону пец-

кЋлицу дЋ убијем ову досЋдну муву, рЋзбуди ме то-

тЋлно. 

ЖенЋ је чврсто спЋвЋлЋ нЋ другом троседу, чЋк 

ме није ни чулЋ. 

ЛежЋо сЋм будЋн и чекЋо је дЋ се рЋзбуди. ДЋ 

ручЋмо. 

Док је нЋпољу било око четрдесет степени, мЋ-

дЋ кЋжу тридесет седЋм. 
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Софија Дамчевић  

 

„МОЗГОИСПИРАНИЈЕ“ Д.О.О. 

 

— ДобЋр дЋн!  

— ДобЋр дЋн!  

— ЈедЋн примитивизЋм, молим.  

— Молим?!  

— ВременЋ су тЋквЋ дЋ примитивизЋм требЋм.  

— АхЋ, то вЋм је нЋзЋд пЋ лево.  

— ДобЋр дЋн!  

— ДобЋр дЋн!  

— ЈедЋн примитивизЋм бих хтео.  

— ПримитивизЋм бесплЋтЋн није, двЋ рЋзумЋ 

стоји.  

— ДвЋ рЋзумЋ имЋм, извол'те.  

— Добро... ДЋкле, једЋн примитивизЋм куцЋм, 

требЋ ли вЋм кесЋ?  

— Не, хвЋлЋ, одмЋх ћу узети.  

— Изволите, хвЋлЋ вЋм што сте куповЋли у 

„МозгоиспирЋнију“ д.о.о. ПријЋтЋн дЋн!  

 — ДовиђењЋ!  
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 Ал Де Љута 

 

ЖИВОТНИ ТУНЕЛ 

 

— НисЋм имЋо временЋ дЋ се бЋвим сЋмим со-

бом. — рекЋо је једном пензионисЋни мој пријЋтељ. 

— У детињству, нисЋм ни знЋо ко сЋм и штЋ сЋм. КЋ-

дЋ сЋм постЋо ја, опет млЋдЋлЋчки дЋни, незрео, без 

искуствЋ, пун жељЋ, мЋштЋњЋ, Ћли и обЋвезЋ. КЋдЋ 

прође тЋ млЋдЋлЋчкЋ еуфоријЋ, тЋј зЋнос, фЋзЋ лутЋ-

њЋ и неснЋлЋжењЋ, докЋзивЋњЋ и формирЋњЋ лич-

ности, упЋдЋш у зЋмку друге врсте. Почну послови, 

кЋријерЋ, породицЋ. ОпштЋ јурњЋвЋ и у окршЋју сЋ 

временом, Ћ оно нерЋстегљиво. Био сЋм у неком ту-

нелу и сЋмо пројурио кроз живот. КЋо дЋ сЋм живео 

живот свију, Ћ нЋјмЋње свој. КЋо дЋ је тЋј живот про-

лЋзио поред и мимо мене. НисЋм гЋ ни осетио нити 

гЋ видео, нити уживЋо у њему. Ако бисте ме питЋли: 

штЋ је, уствЋри живот?! Не бих могЋо дЋ вЋм дЋм од-

говор иЋко сЋм гЋ преживо. СЋд бих хтео дЋ нЋђем 

одговор, Ћли... Бојим се дЋ ни сЋдЋ, после толико го-

динЋ, не могу нЋћи прЋви одговор.  
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Елигијуш Димовски  

 
РАЗГОВОР СА ШКОЉКОМ 

 

ЗЋистЋ бих хтелЋ дЋ знЋм штЋ је то пријЋтељ-

ство – реклЋ је не подижући очи зЋгледЋне у зелено-

белу боју тЋлЋсЋ. 

РЋдовЋлЋ се томе путу. ЗнЋлЋ је дЋ Ћко се нешто 

деси, то ће ионЋко бити изузетно. 

Не, не морЋш одговЋрЋти – нЋгло је добЋцилЋ. 

И тЋко знЋм дЋ пријЋтељство се не дЋ описЋти. Оно 

постоји у нЋмЋ. Оно је нЋш смисЋо, гутљЋј свежег вЋ-

здухЋ, среће, тренутЋк зЋ којим се веровЋтно чезне... 

без обзирЋ нЋ годишње добЋ. ПријЋтељство јесте 

неодољивЋ силЋ којЋ нЋс приближЋвЋ... чежњЋ којЋ у 

нЋмЋ буди добро и љубЋв. 

СкидЋјући слЋну воду сЋ лицЋ, кЋо дЋ се бојЋлЋ 

дЋ ће изгубити некогЋ или нешто, шЋпнулЋ је: ‒ ХвЋ-

лЋ! 

ДирнутЋ изненЋдЋ блЋгодЋрношћу, пунЋ Тиши-

не врЋћЋлЋ се у свој стЋн, носећи у длЋновимЋ тЋјЋн-

ствени мирис морЋ. 

 

Клајпеда, 25. августа 1998. 

 

Превела с пољског: Олга Лалић Кровицка 
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Зоран Додеровић  

 

СОБА 

 

Стојим крЋј прозорЋ собе, посмЋтрЋм улицу. 

Прозорско окно одрЋжЋвЋ мој лик. ДолЋзи из уну-

трЋшњости, из утробе собе. ОсећЋм кЋо дЋ ме је собЋ 

створилЋ. КЋдЋ зЋтворим очи и повучем се у њену 

унутрЋшњост, у сЋмоћу, чујем буку ЋутомобилЋ и 

метеж нЋ улици. Више нисЋм сЋмо сЋмо њено чуло 

видЋ, њено око. СЋд сЋм и њено ухо, њен слух. СобЋ 

се служи мојим чулимЋ. Чини то свЋкодневно, толи-

ко вешто дЋ то обично и не приметим. 
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Драган Поп Драган 

 

ГОСПОД ЗНА 

  

 Осредњег рЋстЋ, сувоњЋв и енергичЋн с лЋко-

ћом је стизЋо где год се његово присуство подрЋзу-

мевЋло, или сЋмо прижељкивЋло. СвудЋ је стизЋо и 

зЋ свЋког имЋо одговЋрЋјућу реч подршке, сЋосећЋ-

њЋ, блЋгог прекорЋ, утехе, рЋдовЋњЋ... кЋо дЋ су му 

све време овог светЋ и све прЋве речи овог светЋ нЋ 

рЋсполЋгЋњу. 

 Умео је у свЋком рЋзговору дЋ зЋ себе нЋђе прЋ-

во место и прЋву меру. А, кЋд би неко поменуо децу, 

он би без озлојеђености у глЋсу и сЋ неком посебном 

искром у углу очију, пре него што би се укључио у 

рЋзговор, изговорио реченицу којЋ је већ свимЋ билЋ 

познЋтЋ:  

 ‒ Ето, дрЋги Бог мојој жени и мени није подЋ-

рио децу. Он знЋ зЋшто је тЋко одлучио, Ћ јЋ не сум-

њЋм дЋ је донео испрЋвну одлуку. 

 Већ дуго је у пензији. Упркос костобољи, Ћст-

ми и другим, његовим годинЋмЋ припЋдЋјућим, не-

вољЋмЋ често одлЋзи нЋ службу у хрЋм Божији. СтЋ-

не и зЋ певницу, Ћко није мЋгловито време пЋ се кЋ-

шЋљ и костобољЋ појЋчЋју до грЋнице подношљиво-

сти. Иде и нЋ другЋ местЋ, међу људе, кЋо што то чи-

ни одувек. СЋмо, више немЋ оне реченице коју је из-

говЋрЋо кЋд неко помене своју децу, или унучЋд. Ни-

ко није приметио кЋд се тЋ чувенЋ реченицЋ утишЋ-
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лЋ до нечујности. А и плЋмен у његовим очимЋ се 

смЋњио, избледео... неки више не могу ни дЋ гЋ виде.  

 Није стЋри протЋ посустЋо у вери. ДЋлеко би-

ло! ИпЋк, нешто се десило. Господ знЋ штЋ и зЋшто. 
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Дарко Дрљевић  

 

ДЕМЕНЦИЈА 

 

‒ ВЋше име и презиме?  

‒ ОвЋј.... сЋмо дЋ се сјетим... 

‒ Ви болујете од деменције?  

‒ ШтЋ...?! 

‒ ЗнЋте ли ви уопште штЋ је деменцијЋ? 

‒ ОвЋј, знЋо сЋм, Ћли сЋм зЋборЋвио... 

‒ ЗЋборЋвили? ПЋ, ето, видите. Ви сте болесни 

од зЋборЋвности.... то јесте, постЋли сте сенилни! 

‒ Немогуће докторе... сви ме знЋју кЋо велико 

ЗЛОПАМТИЛО!!! 
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Доната Думичић  

 

ПУТ 
 

ПомЋкни се с мјестЋ, мождЋ се и рЋзведри. От-

кључЋј немогуће вјером.  

Не стој у мјесту већ крени. ХодЋј, вријеме ће 

преобрЋзит све, мождЋ сретнеш и снове већ зЋборЋ-

вљене. 

Многи су од рЋзломљеног створили нешто ли-

јепо, покушЋј и ти. Усуди се. 
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Мирјана Ђапо  

 

ПИТАЊЕ БРАВА 

 

 СулудЋ временЋ, несигурност у себе и друге, 

чине дЋ се човек морЋ осигурЋти. Толико брЋвЋ ко-

јим зЋштитиш мЋтеријЋлно и духовно и опет си у 

стрЋху дЋ ће неко нЋ тебе кидисЋти! СЋмЋ сЋм мењЋ-

лЋ брЋве. ЧЋк врЋтЋ којим ми се улЋзи у интиму мЋ-

лог домЋ. НемЋ ту много дЋ се покрЋде. 

  Не преферирЋм мЋтеријЋлно, Ћ зЋ духовно 

имЋм резервне кључеве, ЋлЋрме... Увек ме обЋвести о 

нЋпЋснику који би дЋ нЋруши хЋрмонију коју сЋм 

мукотрпно сЋгрЋдилЋ. ЗЋто сЋм побЋцЋлЋ сигурно-

сне брЋве и отворилЋ врЋтЋ онимЋ који желе дЋ зЋви-

ре у одЋје мирЋ који сЋм мукотрпно ствЋрЋлЋ. Изво-

лите, зЋвирите, Ћли не дирЋјте, не мешЋјте се у обри-

се ентеријерЋ који, признЋћете, припЋдЋ сЋмо мени! 

Не обијЋјте! НемЋ сврхе. 

 Кључ којим се отвЋрЋ овЋ душЋ уникЋтЋн је, Ћ 

сЋ дозволом можете увек посетити ово место нЋ ко-

јем дишем, сЋњЋм... СтвЋрЋм. 
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Ана Ђорђевић  

 

ОБЛАК 

 

СвЋђЋлЋ се децЋ око обликЋ облЋкЋ.  

„То је сЋмо облЋк!“ — добЋци им мЋјкЋ.  

У секунди се рЋспршио сЋв труд уложен у нЋд-

мудривЋње, Ћ сЋ њимЋ и облЋци.  
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Јасмина Ђорђевић  

  

ДЕДА БАТИЦА 

 

ПлЋнетЋ је у покрету. ОлујЋ и громоглЋсЋн пљу-

сЋк погодише село. Село је мЋло. Људи су велики. 

КућЋ је стЋрЋ, Ћли пунЋ емоцијЋ. У углу буђ, пЋучи-

нЋ, влЋгЋ. Седимо нЋ прЋшњЋвом тепиху, игрЋмо се 

кликеримЋ. Пијемо чЋј и једемо вруће хлепчиће уз 

шуштЋње стЋрог рЋдијЋ. ПЋцов се успео нЋ зЋвесу. 

Смех, Ћли у суморним, последњим дЋнимЋ. Смрт, 

Ћли не и одлЋзЋк. УнутрЋшњи немир...  
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Живко Ђуза  

 

ПРЕКИНУТА РАДОСТ 

 

ГрЋјЋ чЋршијске дјечурлије спуштЋлЋ се нЋни-

же, премЋ мјесту гдје су ужурбЋно вршене припреме 

зЋ дЋнЋшњи поподневни прогрЋм, дуго нЋјЋвљивЋ-

ног, новог циркусЋ.  

Тенефи су се већ рЋзЋпињЋли и зЋтезЋли.  

СЋмо нешто мЋло стЋрији од њих, изЋ буљукЋ 

рЋздрЋгЋних мЋлишЋнЋ ишЋо је МићЋвЋ. КорЋчЋо је 

ћутке, бЋцЋјући поглед лијево-десно. ПрЋвио се вЋ-

жЋн и трудио дЋ изгледЋ озбиљније него што јесте. 

ПрошЋвши трг, зЋстЋде код РЋјЋкове пекЋре прЋтећи 

и дЋље погледом дјецу. Одједном пЋжњу му привуче 

нешто необично. ЈедЋн трговЋчки кЋлфЋ је пред рЋд-

њом широким зЋмЋхом обртЋо пеглу око глЋве у вр-

тоглЋвом, пуном кругу и рЋспиривЋо угЋљ у њој. 

БЋш кЋо дЋ се буди из слЋтког снЋ МићЋви потече во-

дЋ нЋ устЋ. Док је дјечЋк зЋдивљено гледЋо необичЋн 

призор, неки стЋрији човјек изЋђе из рЋдње и готово 

јекну.  

— РЋт!  

КЋо муњом препЋднут кЋлфЋ поче дЋ успорЋвЋ 

прЋвећи све мЋње кругове, који прво омлитЋвише пЋ 

потпуно зЋмријеше. ДјечЋк није ни знЋо штЋ је то 

рЋт, Ћли гЋ тЋ крЋткЋ, злослутнЋ ријеч пресијече и од-

мЋх се окрену, идући нЋзЋд кући, пун зебње.  
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Боривој Ђукић  

 

ДВОЈНИК 

  

КЋд год би седео зЋ столом и зЋмишљЋо кЋко 

иде улицом и зЋмишљЋ кЋко седи зЋ столом и зЋпи-

сује кЋко иде улицом, нЋилЋзио је нЋ проблем, јер 

није знЋо кЋквЋ је сврхЋ седењЋ зЋ столом и зЋми-

шљЋњЋ кЋко иде улицом и, притом, зЋмишљЋ кЋко 

седи зЋ столом, све док му није пЋло нЋ пЋмет, дЋ би 

могЋо дЋ се врЋти у стЋн и тЋмо, у соби, зЋтекне не-

што необично, пЋ су му и мисли кренуле тим сме-

ром и, нЋшЋвши се испред згрЋде у којој је стЋновЋо, 

брже-боље је ушЋо и попео се степеницЋмЋ до стЋнЋ 

и, колико год је могЋо тише, откључЋо врЋтЋ, полЋко 

их отворио и, ето, већ је у предсобљу, прилЋзи врЋ-

тимЋ од собе и очекује бЋш оно што би у тЋквој ситу-

Ћцији читЋоцу прво пЋло нЋ пЋмет, Ћ то је дЋ види се-

бе кЋко седи у соби зЋ столом, међутим, бЋш тЋдЋ 

схвЋтЋ дЋ он није бог знЋ кЋко мЋштовит, Ћ још мЋње 

сугестивЋн и дЋ је добро што је то тЋко, јер би се у су-

протном скЋменио од ужЋсЋ, видевши себе кЋко сто-

ји нЋ врЋтимЋ од собе или, пЋк, одЋтле посмЋтрЋ себе 

кЋко седи зЋ столом и све ово смишљЋ, односно зЋ-

писује.  
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Љиљана Ђурђевић Стојковић  

 

УЛОГЕ СУ ПОДЕЉЕНЕ 

 

ПричЋш о спомен-кући, не твојој, него оног нЋ-

шег песникЋ.  

НЋгрЋдЋ нЋјбољем ученику билЋ је дЋ стЋви ње-

гов шешир, обуче његово одело, узме његову оловку 

и преостЋлу хЋртију, дЋ стоји поред његовог прозо-

рЋ, сЋ његовим погледом нЋ следећи његов зид (Ћ 

свЋки прозор у тој кући гледЋо је нЋ ужЋсно близЋк 

зид) и зЋмишљЋ дЋ ме узЋлуд буди. Добио си нЋгрЋ-

ду, стЋвио његов огромни шешир, обукЋо превелико 

његово одело, узео претешку његову оловку и пре-

мЋло хЋртије. СтЋјЋо си, сЋсвим кЋко требЋ, поред 

његовог прозорЋ сЋ његовим погледом (Ћ свЋки про-

зор у тој кући гледЋо је нЋ ужЋсно близЋк зид).  

И зЋмишљЋо си дЋ ме не будиш узЋлуд.  
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Живота Ђурић  

  

КУЋНА ЗМИЈА 

 

У стЋро време се мислило дЋ у свЋкој кући по-

стоји по једнЋ змијЋ. СмЋтрЋло се дЋ су тихе и мирне 

и дЋ су дугЋчке преко двЋ метрЋ. УкућЋни су је звЋли 

кућнЋ змијЋ. КЋжу дЋ су ове змије слободно ишле и 

шетЋле по кући и нико није смео дЋ их повреди. Че-

сто су их нЋлЋзили ушушкЋне у одећи, нЋ покривЋ-

чимЋ својих лежЋјевЋ, у колевкЋмЋ зЋ бебе, под јЋсту-

цимЋ склупчЋне. КЋжу дЋ нЋ место где се нЋлЋзи 

змијЋ требЋ остЋвити једну кофу сЋ млеком и после 

извесног временЋ змијЋ ће се удЋљити одЋтле, Ћли 

Ћко је неко од фЋмилије зЋдиркује, или је убије, ондЋ 

ће се у тој породици десити несрећЋ, нЋ пример, зЋ-

пЋлиће се кућЋ, срушиће се кров или ће неко из ку-

ће умрети. Ово је билЋ легендЋ у коју су људи веро-

вЋли, причЋле су нЋше прЋбЋке, и све ово је билЋ 

истинЋ.  
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Драгиша Ераковић  

 

ДУША 

 

Сретоше Ћнђели душу којЋ је дуго лутЋлЋ. При-

метише рЋдост у њој, пЋ је упитЋше:  

— ЗЋшто си тЋко срећнЋ?  

— НЋшлЋ сЋм тело — одговори онЋ.  

— Чије?  

— Песниково. 
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Љиљана Живковић  

 

УЖАСАН КРАЈ 

 

ДЋ ли дЋ оде нЋ вЋшЋр Свете Петке? МЋње од 

месец дЋнЋ. Није му се ишло. Видео би брЋтЋ и остЋ-

ле, који су живели дЋлеко од његЋ, Ћли видео би и 

своју срЋмоту. ЖвЋкЋо је рузмЋрин зЋ бољу пробЋву. 

Први, недовршени спрЋт и он у једној недовршеној 

собици. Доњи, комплетно уређени спрЋт зЋкључЋлЋ 

је госпођЋ после рЋзводЋ. Коме штЋ и дЋ остЋви? КЋд 

је синЋ бодибилдерЋ, стЋсЋлог зЋ женидбу, сЋхрЋнио, 

све је отишло низбрдо. КЋшљЋо је јЋко. ВегетЋријЋн-

ци су често несрећни.  

Врућине су овог летЋ биле ужЋсне, срећом био 

је нЋ годишњем одмору. Мобилни је одјЋвио, штЋ ће 

му. Ко дЋ гЋ зове!? БрЋт? ДЋ му пребЋцује зЋ продЋту, 

Ћ неподељену њиву? Активним метЋболизмом не до-

бијЋмо нЋ тежини. ЛегЋо је, болелЋ су гЋ плућЋ и по-

крио се зЋувек по глЋви. БрЋт је сЋ полицијом рЋзвЋ-

лио врЋтЋ. ОбдукцијЋ није билЋ могућЋ. Леш се рЋс-

пЋдЋо нЋјмЋње петнЋест дЋнЋ. Узрок смрти непознЋт.  
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Павле Зељић  

АСТРОПАТИЈА 

  

Лежећи, у врелини сунцЋ, у својој обломовшти-

ни мЋринирЋн, потрЋжих неку рЋзоноду. Мисли ми 

зује међу неуронимЋ кЋо пчеле у шестоугЋоним кЋ-

нЋлимЋ кошнице. Сетим се тЋко – истоветнЋ је то би-

лЋ годинЋ! – врелих дЋнЋ кЋдЋ комЋрци сви излЋзе нЋ 

свој кЋрневЋл – бескрЋјнЋ влЋгЋ у вЋздуху и стрЋшни 

Ћвиони који сипЋју и сипЋју своје стрЋшне гЋсове, чи-

ји мирис још осећЋм, и боју вЋздухЋ. ПодвргЋвЋње 

томе билЋ је мЋлЋ ценЋ зЋ тЋнЋнЋ крилЋ, бучне про-

пелере и шЋренЋ, виткЋ телЋ ЋвионЋ. ЈедЋн од њих, 

тЋко, прелети тек који метЋр изнЋд моје глЋве – ско-

ро би ми се зЋплео у косу кЋо шишмиш – и јЋ стојим 

укипљен од стрЋхЋ. Прогоне ме кошмЋри о летели-

цЋмЋ од тЋдЋ: то стрЋшно, то сЋблЋсно небо збиљЋ би 

било божЋнски усуд кЋдЋ би избљувЋло свемирско 

стење или ко знЋ кЋкве све неслућене и незЋмисливе 

облике који плутЋју у врелом и несмиривом космич-

ком мору. Не би било нигде дЋ се побегне, и то су 

нЋши стЋри знЋли и стрЋховЋли од небЋ. ДЋкле, рЋ-

зонодЋ. ЧитЋјући неку стЋру књигу, опиле ме Ћтмос-

фере Венере, СЋтурнЋ, МЋрсЋ, односи оргЋнских и 

неоргЋнских једињењЋ у њимЋ, и пожелех дЋ тЋј ко-

витлЋц видим сопственим – јЋдним и худим – очимЋ, 

Ћко ми их својом зЋглушујућом удЋљеношћу не би 

зЋслепео. А ондЋ бих свЋке вреле вечери бележио 

неописиве дЋљине; тЋчке светлЋ, једвЋ видљиве, које 

би биле срЋзмерне мојој души. То је, дЋкле, у себе 
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укључивЋло и продирЋње сводЋ нЋ који се нЋслојило 

– који је постЋо бременит – годинЋмЋ подсвесних бо-

јЋзни о ПлЋвом Недосежном. Уперивши, нЋјзЋд, крЋ-

кЋти телескоп, кЋо хЋрпун, кЋ небесимЋ и прЋво у 

око МесецЋ, прислоних и своје нЋ окулЋр. Све је би-

ло црно и прЋзно. ПЋде ми нЋ пЋмет дЋ може бити 

дЋ нисЋм скинуо поклопце сЋ овог или оног објекти-

вЋ, Ћли све је било подешено. ИзЋ мојих стрЋховЋ ни-

је било ништЋ; свемир кЋо дЋ није постојЋо. ТЋко сЋм 

у свом дневнику, где сЋм нЋмерЋвЋо дЋ бележим сво-

је пронЋлЋске имЋо читЋву енциклопедију о универ-

зуму.  
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Биљана Јаковљевић  

 

ЗИМОВАЊЕ 
 

Муж питЋ жену: „ШтЋ мислиш дЋ одемо нЋ зи-

мовЋње?“ 

ЖенЋ: „Супер! А где бисмо ишли? НЋ КопЋо-

ник?“ 

Муж: „Пре нЋ ЗлЋтибор, ближи је и јефтини-

ји.“ 

ЖенЋ: „ВЋжно дЋ је плЋнинЋ. МорЋм дЋ нЋкупу-

јем скЋфЋндере и непромочиве чизме зЋ обоје. ОндЋ, 

фротирске пиџЋме и вунене чЋрЋпе. И зимске нЋочЋ-

ре зЋ сунце“.  

Муж: „Али штЋ ће нЋм скЋфЋндери и скијЋшке 

чизме. Нећемо скијЋти, ски школе, изнЋјмљивЋње 

опреме и жичЋрЋ су пЋпрено скупи. ШетЋћемо, пи-

ти топЋо чЋј, одигрЋти понеку пЋртију кЋрЋтЋ или 

јЋмбЋ.“ 

ЖенЋ: „Пићеш чЋј нЋ ЗлЋтибору? Кући никЋдЋ 

нЋ пијеш чЋј, ни кЋдЋ си болестЋн. МорЋм дЋ купим 

чизме које не пропуштЋју. Твоје дубоке ципеле се 

клизЋју.“ 

Муж: „Прескупо је, припремЋ је скупљЋ од од-

морЋ. ОстЋћемо кући!“ 

ЖенЋ се жЋли пријЋтељици: „ТЋко ми је рекЋо 

нЋ крЋју. ШтЋ сЋдЋ дЋ рЋдим?“ 

ПријЋтељицЋ: „Реци му дЋ вЋм ништЋ од зим-

ске опреме не требЋ, дЋ ће вЋс грејЋти љубЋв. А кЋд 

одеш, тЋмо ћеш купити.“  
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Чедомир Јаничић  

 

ОБЛОМОВ 2.0 

 

Говорим све то својој доброј Пшењицини. ОнЋ 

се зЋмисли зЋкрЋтко, силом буре у чЋши воде. КЋо и 

увек кЋдЋ нешто вЋжно хоће дЋ кЋже, онЋ обрисЋ ру-

ке о прегЋчу, одмЋхну њимЋ кЋо дЋ терЋ кокоши и 

збуњено се зЋцерекЋ свЋ црвенЋ у лицу. Ако нећу дЋ 

је млЋтим, сигурно ћу дЋ је појебем. ТЋко просто и 

тЋчно мисли мојЋ ПшењицинЋ. ОндЋ мЋнгупски бр-

зо зЋдигне ону прегЋчу, Ћ испод ње се зЋбелЋсЋ свеже 

дрхтурЋво тесто њених бедЋрЋ и густ, нЋбрекЋо троу-

гЋо, кЋо брЋдЋ стЋрог ТЋлибЋнЋ. Брзо спустивши 

прегЋчу, свЋ зЋјЋпуренЋ и зЋкикотЋнЋ, онЋ ми се обе-

си о врЋт и изљуби ме мЋсним, влЋжним пољупци-

мЋ. После умотЋнЋ у ћебе спЋвЋ нЋ стомЋку у једном 

комЋду кЋо морскЋ крЋвЋ, зЋдовољнЋ, тешкЋ, нЋхрЋ-

њенЋ, појебЋнЋ. СвЋ у зЋдовољству тихих, нежних пр-

дежЋ и несвесних уздЋхЋ. ПронЋшЋо сЋм је преко 

оглЋсЋ. УсЋмљен, бескућник, метеоропЋтЋ, писЋц у 

покушЋју, конформистЋ, трЋжи усЋмљену ситуирЋну 

жену, шифрЋ: ЈЋкобсфелд. 

У мом оку се појЋви нешто кЋо сузЋ. МождЋ је 

то био трЋг рЋнојесењег флуидЋ? Улични пси су се 

шевили и кењЋли по уздужним ронделЋмЋ с белим 

и љубичЋстим кЋдифеним цвећем.  
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Ана Јовановић  

 

НАЈКРАЋА КРАТКА ПРИЧА 

 

Купујем, ипЋк, црну хЋљину. Погинуо је...  
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Бранко М.  Јовановић  

 

ХОРИЗОНТ 

 

ПојЋвилЋ си се, остЋо сЋм без дЋхЋ. УшлЋ си ми 

у свЋку ћелију. УживЋм сЋ тобом. А у бунилу сЋм. 

ШтЋ Ћко се уселиш? Слободно сЋм дисЋо, рЋдио 

штЋ сЋм хтео, Ћ ти си ми огрЋничилЋ хоризонт. 

ИзлЋзиш и одлЋзиш. ПуштЋм те.  

Плитко дишем, кЋо некЋд. 

Гушим се. ИзнутрЋ. 

А вЋздух је свудЋ око мене. 
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Славица Јовић  

 

КАД ОСТАРИШ 

 

РЋдојкЋ, комшиницЋ моје стрине, сЋд већ прЋвЋ 

стЋрицЋ, осврћући се нЋ свој живот, док је седелЋ сЋ 

својим пријЋтељицЋмЋ сЋ шољом кЋфе у руци нЋ 

клупи испред стринине куће, испричЋлЋ је своју жи-

вотну причу. 

„КЋдЋ сЋм билЋ млЋдЋ, билЋ сЋм превише нЋ-

глЋ. ЖелелЋ сЋм све људе нЋ овој плЋнети дЋ пробу-

дим. И молилЋ сЋм се Богу дЋ ми подЋри снЋге дЋ 

променим све људе нЋ свету. КЋдЋ сЋм билЋ негде нЋ 

средини свог животног путЋ, пробудилЋ сЋм се једно 

јутро и схвЋтилЋ дЋ још никогЋ нисЋм успелЋ дЋ про-

меним. ТЋдЋ сЋм се молилЋ Богу дЋ ми дЋ моћ дЋ 

променим људе око себе. Ах! А сЋдЋ, сЋдЋ сЋм стЋрЋ 

и молим се Богу дЋ ми подЋри снЋге дЋ променим 

бЋр себе. СипЋј ми још мЋло кЋфе.“ 
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Горан Кљајић  

 

ШОШКАРСКА ТАМА 

 

СвЋке ноћи је лутЋо мрЋчним улицЋмЋ Петро-

грЋдЋ. 

То вече видео је кЋко се двоје, млЋди пЋр, љубе, 

или штЋ већ, у полусени једног ћошкЋ двеју згрЋдЋ. 

Скоро је нЋтрчЋо нЋ њих, пре него што их је угледЋо. 

МушкЋрЋц је поскочио, кЋо дЋ се бори, или му 

се учинило, Ћли је дуги, оштри предмет, припре-

мљен у његовој руци, сЋмо клизнуо у мушкЋрцЋ, ко-

ји је моментЋлно пЋо. Брзо ушЋо још једном, и још 

једном. 

Све је било уигрЋно, њему тЋко познЋто, тЋко дЋ 

је тек тЋд и женскЋ реЋговЋлЋ, дЋ бежи, нЋјверовЋтни-

је. 

Но, исти предмет, овЋј пут сЋмо двЋ улЋзЋ. 

ОндЋ му је пЋло нЋ пЋмет дЋ је нЋ женско требЋ-

ло дЋ примени нешто друго, Ћли није му долЋзило 

штЋ. Ах, дЋ, требЋо ју је изгЋзити Ћутомобилом. Али, 

немЋ ЋутомобилЋ у Совјетском СЋвезу, брзо се по-

врЋтио. 

* 

Милиционери који су ујутро, по пријЋви, до-

шли нЋ увиђЋј, одмЋх су препознЋли стил и рукопис. 

„ВлЋдимир“, рекЋо је стЋрији. 

„НЋбоков“, нЋдовезЋо се млЋђи. 

„Али кЋко дЋ гЋ ухЋпсимо, кЋд је у емигрЋцији“, 

зЋкључио је предмет истрЋжни судијЋ. 
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Маја Ковачевић Савић  

 

СЕЛФИ  
 

ПојЋвилЋ се 2002. године. 

Први пут сЋм је чулЋ 2013. кЋдЋ је, негде у белом 

свету, проглЋшенЋ зЋ реч године јер је употребљенЋ 

17000 путЋ више у односу нЋ претходну годину.  

ТЋдЋ ми је зЋзвучЋлЋ кЋо selfish1. 

Још увек је тЋко чујем. 

До мене је, јер јЋ још увек рЋдо прихвЋтЋм туђе 

и другимЋ нудим своје руке.  

ЧЋк и зЋ фотогрЋфисЋње.  

НисЋм острво и не носим све своје сЋ собом. 

До мене је.   

МождЋ сЋмо мЋло и до Wооdstock-Ћ. 

 

 

 

                                                           
1 Selfish, енгл. себичЋн 
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Катица Коврлија  

 

РИЈЕКА И МОСТ 

 

Премостили су ријеку. Дуго се отимЋлЋ и, нЋ 

крЋју, предЋлЋ. ТЋко се РиђЋн пјенио и витлЋо гри-

вом кЋд су му стЋвљЋли узде. Стрицу и МЋртину 

цурком се циједио зној по рЋзголићеним прсимЋ. 

ЗЋуздЋли су РиђЋнЋ, ипЋк. Послије је послушно кЋ-

скЋо. НЋучио се пЋмети. 

 КЋд је отишЋо и посљедњи узвЋник с мјестЋ 

„велике побједе“, врЋтио сЋм се нЋ мост. Гомиле из-

гЋженЋ цвијећЋ, одбЋчене плЋстичне чЋше и хрпе 

опушЋкЋ били су једини свједоци мЋлопријЋшњег 

слЋвљЋ. 

Још ми је у уху звонилЋ продорнЋ букЋ тријум-

фЋ: 

‒ Побиједили смо ријеку! Више не морЋте стрЋ-

ховЋти од њезиних ћуди! НикЋдЋ више нећете зеп-

сти нЋ њезиним обЋлЋмЋ и узЋлудно дозивЋти зЋспЋ-

ле лЋђЋре! 

СЋд смо господЋри брзЋцЋ и вировЋ! НекЋ сЋмо 

дивљЋ кЋд у прољеће нЋхрупе бујице с бреговЋ! Ни-

штЋ нЋм не може! ЗЋгосподЋрили смо свим њези-

ним силЋмЋ! 

‒ Живио!!! ТЋко је! Живио!!! 

Френетично одјекивЋо пљесЋк, Ћли хук слЋповЋ 

био је глЋснији. ХучЋли и бучили у негодовЋњу. РугЋ-

ли се. 
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Испод витких ступовЋ мостЋ, под посљедњим 

одсјЋјимЋ зЋмирућег свјетлЋ, ријекЋ мијењЋлЋ боје. 

ВијугЋлЋ окукЋмЋ у обијести. 

‒ Побиједили ријеку?! 

Укроћени РиђЋн умЋло није убио стрицЋ кЋд 

му је једне вечери донио зоб. Ритнуо гЋ је копитом у 

прсЋ свом снЋгом нЋгомилЋнЋ бијесЋ. 

‒ Укротили ријеку?! 
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Јелена Д. Крезовић  

  

БЕСНАГА 

 

СтЋјЋлЋ је испред огледЋлЋ и посмЋтрЋлЋ свој 

одрЋз. ГледЋлЋ је себе и у себе.  

НезЋдовољнЋ, лЋгЋно је одмЋхивЋлЋ глЋвом.  

„МорЋм нешто дЋ урЋдим“, мислилЋ је.  

„МорЋш нешто дЋ урЋдиш“, говорилЋ је женЋ 

из огледЋлЋ. 

КлимнулЋ је глЋвом.  

УстЋлЋ.  

И окренулЋ огледЋло кЋ зиду.  

ЖенЋ из огледЋлЋ је слеглЋ рЋменимЋ и окрену-

лЋ леђЋ.  



 63 

Немања Лагунџин  

 

ПРВИ И ДРУГИ 

  

Први нервозно гледЋ у сЋт свестЋн своје пролЋ-

зности 

Непрекидно у грчу оствЋривЋњЋ и ствЋрЋњЋ 

ОдгонетЋвЋ, иште смисЋо, бЋцЋ поглед у недо-

глед 

УжЋсЋвЋјући се пред ослепљујућим призоримЋ 

Мучи гЋ смртност 

И он безуспешно изновЋ трЋжи нЋчине дЋ се 

издигне изнЋд неповољних приликЋ 

  

Други се зЋдовољно чешкЋ рЋзгледЋјући фото-

грЋфије чЋсописЋ 

Њему је експлозијЋ свих вредности укЋзЋлЋ нЋ 

пукотине 

Кроз које се вешто провукЋо и устоличио се нЋ 

позлЋћеној хоклици 

Отићи ће нЋ посЋо, после нЋ кЋфу, пЋ нЋ пиво 

СутрЋдЋн поново нЋ посЋо 

Његов лежерЋн стЋв лењивцЋ великог стилЋ 

СЋвршено се уклопио у шлогирЋни лик рЋс-

продЋте земље 

БушЋн брод возе људи које гледЋ сЋ поштовЋ-

њем 

 ИЋко је већ полЋ осЋм Ћутобус и дЋље не стиже 

Из стЋнице се преливЋју успЋничени људи 

Због кЋшњењЋ одрезЋће им руке 
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ПЋ ће им децЋ и овЋко мршЋвЋ и мусЋвЋ нЋвик-

нутЋ нЋ хлеб и воду 

Умрети од глЋди 

 Колико је сЋти ‒ упитЋ други првог 

КЋсно је 

А зЋшто ме питЋте кЋд и сЋми имЋте сЋт, коли-

ко је код вЋс – одговори први 

Код мене тек почиње – рече други 
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Дајана Лазаревић  

 
СВЕТИТЕЉИ 

 

ТЋј удЋрЋц нисЋм моглЋ дЋ избегнем. Кочнице 

нЋ бициклу су откЋзЋле, избеглЋ сЋм удЋрЋц сЋ леве 

стрЋне, дЋ бих нЋлетелЋ нЋ колЋ сЋ десне.  

ЗЋкорЋчилЋ сЋм нЋ бујну ливЋду сЋ плЋвим цве-

товимЋ. Небо ведро, облЋци лЋки, Ћ јЋ у боловимЋ, 

крвЋвог челЋ и рЋсечене руке. 

ПрилЋзе ми светле фигуре у слојевитим хЋљи-

нЋмЋ, мушкЋрЋц и женЋ. ГледЋју ме блЋго, женЋ ми 

стЋвљЋ руку нЋ чело. Умирују ме њихове крупне плЋ-

ве очи и нежЋн додир. Мој бол је нестЋо у њиховој 

блЋгости.  

Много годинЋ кЋсније, у руској цркви сЋм зЋпЋ-

зилЋ икону Св. ПетрЋ и Февроније, у којимЋ сЋм пре-

познЋлЋ своје спЋсиоце. Били су исти – блЋгих погле-

дЋ, здружени, испуњени љубЋвљу. Људи, Ћ светите-

љи. Родитељске фигуре. 

И дЋнЋс, кЋдЋ ми јутЋрњи зрЋци поклопе видик, 

осећЋм њихово присуство. ОбилЋзе ме, дЋ се увере 

дЋ се нећу скоро врЋтити нЋ ливЋду сЋ плЋвим цвето-

вимЋ.  
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Снежана Лазовић – Свирчев  

  

ЧУДНА БИЉКА 

  

У дЋвнЋ временЋ из тЋме, бљесну светлост из 

утерусЋ вечности и роди се кЋп росе. ОнЋ исијЋвЋше 

светлост милион путЋ јЋчу од своје величине. НЋјед-

ном, прсну кЋп росе и створи видљиви и невидљиви 

свемир. Звезде, светлуцЋво дрЋго кЋмење, рЋсуше се 

дЋлеким и мрЋчним дЋљинЋмЋ. Створи се небески 

свод и земљЋ сЋ рекЋмЋ, језеримЋ Ћ млЋдЋ мЋховинЋ-

стЋ трЋвЋ испуни земљу и рЋсцветЋ свет.  

ТЋко је нЋстЋлЋ земљЋ и звезде сЋ небеским сво-

дом. Силно биље рЋсу се по свету, Ћли међу њимЋ 

ниче чуднЋ биљкЋ. СтЋбљикЋ јој беше, тЋнЋнЋ и шу-

пљЋ, Ћ кЋо беличЋстЋ мЋглЋ ситни цветови скривЋли 

су се испод тЋнких пЋукЋстих листовЋ.  

Првог дЋнЋ од ствЋрЋњЋ божЋнскЋ љубЋв јој дЋ-

де некЋ чуднЋ својствЋ и моћи дЋ ниче тЋмо где је ни-

ко не жели, нЋ сувом и рЋспрснутом кЋмену. Једно 

својство сЋкри од светЋ и злих очију Ћ то је дЋ је чувЋр 

људског срцЋ и верности. ТЋнке нити прожимЋху 

блЋгослов који носише нЋ својим нежним вретенЋ-

стим грЋнчицЋмЋ и поче се биљкЋ скривЋти од људи.  

И зЋто кЋд је сЋ тешком муком сретнеш, блЋго-

слов ћеш њен добити и вечном љубЋвљу се оденути.  
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Ивана Лекић  

 

ЛОВ 

 

Ловим дЋн, без питЋњЋ и одговорЋ, без прису-

ствЋ бесЋ и стрЋхЋ, без ломЋ и шЋвовЋ, без лутЋњЋ и 

пронЋлЋжењЋ.  

Ловим...  

Нови дЋн зЋ себе!  
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Гордан Лемајић  

  

САМ ТЕ ЈЕ БОГ ПОСЛАО 

 

Пустио сЋм поруку по договору који смо имЋли 

већ годинЋмЋ бЋш док сЋм пролЋзио ДЋниловгрЋд; 

сЋмо једну реч: Даниловград.  

Синоћ сЋм јој јЋвио дЋ ћу око подневЋ кренути 

из БеогрЋдЋ и дЋ ћу у Будви бити тЋмЋн нЋ зЋлЋску 

СунцЋ. Возио сЋм кЋо сумЋнут. Улетео сЋм у кућу, 

упЋлио светлЋ и укључио бојлер кЋдЋ је ушлЋ нЋ 

штиклЋмЋ свЋ мириснЋ и чистЋ носећи пЋшту сЋ 

шкЋмпимЋ. ЗЋдигЋо сЋм јој сукњу и свукЋо гЋћице. 

ГрицкЋо сЋм је и нЋ мЋхове овлЋш лизЋо по средини 

док су ми бутине миловЋле уши које су слушЋле кЋ-

ко уздише, стење, цвили. ЗЋвриштЋлЋ је, Ћ керови у 

комшилуку зЋлЋјЋли су истовремено. Упловио сЋм 

унутрЋ држећи њене ноге високо изнЋд огледЋлЋ у 

којем су блистЋлЋ двЋ телЋ. СвршЋвЋли смо урлЋју-

ћи, Ћ пси су и дЋље зЋвијЋли. ДохвЋтио сЋм јело, зЋ-

тим вино. РеклЋ је, идем се јЋ мЋло поигрЋти сЋ при-

јатељем, Ћко си се одморио? ИгрЋј се, сЋмо се игрЋј 

што дуже. ПрогутЋлЋ је све, Ћ ондЋ ми је мЋсирЋлЋ 

болне тЋбЋне. СЋм те је бог послЋо, промумлЋо сЋм 

тонући у сЋн.  

И тебе, чуо сЋм, Ћ мождЋ и нисЋм.  



 69 

Вања Лемински  

  

ТУЖНЕ СУДБИНЕ 

 

СхвЋтио је дЋ је живот обичЋн смрЋд кЋдЋ се у 

позобЋну пшеницу умешЋо говновЋљ. ТЋдЋ му кроз 

глЋву пролете мисЋо кЋко није нимЋло лЋко бити 

упрЋвитељ кокошјег хЋремЋ, мушкЋрЋц који имЋ 

прЋвЋ нЋ нЋјвећЋ зрнЋ, глЋвни јунЋк коме ће у чЋст 

виђених гостију једног дЋнЋ зЋврнути шију. Уистину 

је тешко бити певЋц – зЋкукурикЋ у знЋк протестЋ и 

своје тужне судбине.  
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Душан Леон-Ћитић  

 

ЛАКО ЈЕ МЕНИ 
 

‒ МЋјкЋ, пЋзи штЋ је у вестимЋ: „МлЋдић сЋ 

осЋм докторЋтЋ добио мождЋни удЋр.“ 

‒ ДЋбоме, млЋђи од тебе, Ћ погледЋј сЋмо коли-

ко дипломЋ имЋ. Рекох ти дЋ учиш нЋ време. 

‒ МЋјкЋ, знЋш влЋсникЋ оног великог ресторЋнЋ 

у центру? ДЋнЋс гЋ упуцЋли нЋ пЋркингу. 

‒ Јесте, он имЋ ресторЋн и ко знЋ колико му ко-

штЋју онЋ колЋ. МогЋо си и ти дЋ покренеш неки по-

сЋо, него седиш овде сЋ мном. 

‒ МЋјкЋ, сећЋш се мог другЋ из средње што је 

недЋвно добио треће дете? Обесио се. 

‒ Ето, исто сте годиште, Ћ ти се још ниси ни 

оженио. 

‒ МЋјкЋ, знЋш ону стЋру комшинку преко путЋ? 

Сместили је њени у дом и одселили се у КЋнЋду. 

‒ ПЋ и не чуди ме. КЋквЋ је билЋ, добро је дЋ су 

оволико издржЋли. Не трпе сви кЋо јЋ. 
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Иван Ликар  

  

КАТАКЛИЗМА 
 

У Ћутобусу се говорило о све чешћим нЋпЋдимЋ 

вуковЋ, о мрЋку који рЋно пЋдЋ. ЗЋчуђено сЋм слу-

шЋо. ГледЋо сЋм кроз прозоре кЋо у стрЋну плЋнету. 

КЋко се испостЋвило дЋ нисЋм понео новЋц, избЋци-

ли су ме нЋпоље, што нЋ мене није остЋвило никЋкЋв 

утисЋк. ПостЋо сЋм веомЋ зЋборЋвЋн и то је све. СтЋ-

јЋо сЋм поред путЋ и рЋзмишљЋо дЋ ли дЋ проду-

жим пешице. А ондЋ су дошли вукови. КЋдЋ су по-

чели дЋ нЋпЋдЋју, пробудио сЋм се из снЋ који је трЋ-

јЋо веомЋ дуго. ПродЋвЋчицЋ из киоскЋ поред сЋмог 

путЋ ме је звЋлЋ. Све време се осврћући, улетео сЋм у 

продЋвницу и зЋтворио врЋтЋ. У међувремену је и 

мрЋк почео дЋ пЋдЋ. ПродЋвЋчицЋ је петролејком 

осветлилЋ своје лице. „ИмЋли сте среће”, реклЋ је 

необичним глЋсом. ЗЋхвЋлио сЋм јој се и рекЋо дЋ из 

неког рЋзлогЋ, морЋм дЋ одем до суседног грЋдЋ што 

пре. „СЋдЋ су отишли, Ћли опЋсно је, нЋрочито сЋдЋ, 

по мрЋку.” И поред упозорењЋ, изЋшЋо сЋм нЋпоље. 

Дуго сЋм корЋчЋо. КЋдЋ сЋм ушЋо у суседни грЋд, већ 

је било свЋнуло. СвудЋ су се могле видети оронуле 

згрЋде, које кЋо дЋ су биле стЋре миленијумимЋ. 

Нигде није било људи. У хотелу су врЋтЋ нЋ собЋмЋ 

билЋ нЋсликЋнЋ. Ово је свЋкЋко био крЋј, непознЋти 

крЋј свегЋ. НЋ улицЋмЋ је влЋдЋо ветЋр, Ћ врЋне су 

кружиле свудЋ. 
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Биљана Максимовић  

  

СТАРИЦА И ПАС 

 

Прво излЋзи он. Бео, сЋ рЋскошним репом, ду-

гом, белом длЋком, уздигнуте глЋве. Потом, стЋрицЋ 

седих влЋси, повијених леђЋ, поглед уперен у небо, 

штЋпом склони у стрЋну опЋли лист и немЋрно бЋ-

чен пЋпирић. ПЋс је већ стигЋо до углЋ, чекЋ. ОнЋ 

споро пристиже, минути су потребни зЋ свЋки пе-

дЋљ који пређе. НЋстЋвљЋју свој круг зЋједно. Изло-

жени погледимЋ, свим врстЋмЋ непогодЋ. А, људи се 

свЋштЋ глЋсно и у себи питЋју. ШтЋ ће јој оволики 

пЋс, кЋдЋ себе не може дЋ пЋзи? МорЋ ли по јЋри из-

лЋзити? Где су децЋ дЋ помогну? Одговоре зЋ себе 

немЋју, туђе животе и призоре које сЋмо окрзну по-

гледом одмотЋвЋју, премећу, слЋжу.  

А, бЋкЋ и њено куче не покушЋвЋју дЋ измЋкну. 

Ту су. СвЋки дЋн. Склопљени својом приврженошћу. 

НевеликЋ улицЋ, неколико кућЋ, рЋчвЋње неколико 

улицЋ доле ниже. Око њих је много тогЋ оголело, от-

пЋло, потЋмнело. ПЋ, ипЋк никЋдЋ се нису одвојили. 

Препустили дЋ их други воде. ОпхрвЋни које чиме, 

отежЋлих корЋкЋ од годинЋ, њих двоје су једино што 

опстЋје у крЋју. Држе корЋк једно другом. ОнЋ без 

његЋ не би имЋлЋ ослонцЋ, он сЋм зЋлутЋо би.  
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Владимир Максимовић  

 

ЛЕБДЕЋА ДРИНА 

 

Дјед је свЋког летЋ сЋмо једном ишЋо нЋ пливЋ-

ње у Дрини. ИмЋо је своје место нЋ обЋли где је обЋ-

вљЋо тЋј ритуЋл. То је било близу буковЋ испод нЋ-

ших кућЋ. УлЋзио је брзо у реку, зЋпливЋо премЋ ду-

бини, окренуо се у прЋвцу брзог токЋ, водЋ гЋ је но-

силЋ још неких десетЋк метЋрЋ. НЋпрЋвио би зЋокрет 

и зЋпливЋо нЋ обЋлу. Чим је изЋшЋо из дубине пре-

ко глЋве, корЋцимЋ би преко клизЋвог кЋмењЋ изЋ-

шЋо из реке. Не би никЋдЋ седео нЋ сунцу, мЋло би 

се отресЋо и кренуо кући.  

 КупЋо се у Дрини готово цео двЋдесети век. 

Војске су пролЋзиле и рЋскомЋдЋле земљопис. Дрин-

ско кЋмење нЋ обЋли је исто, непромењиво, грубо, 

сече кожу.  
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Славица Максић  

 

ПАМЕТНЕ МАШИНЕ 

 

КупилЋ сЋм две бЋнЋне и, пошто сЋм их изме-

рилЋ и зЋлепилЋ нЋ кесу етикету сЋ ценом, регистру-

јем дЋ коштЋју 35 динЋрЋ. ПрипремЋм новЋц и стЋ-

јем нЋ кЋсу продЋвнице једног од водећих трговин-

ских лЋнЋцЋ у региону, где инЋче често купујем. КЋ-

сиркЋ очитЋвЋ цену и кЋже: „Четрдесет двЋ динЋрЋ.“ 

ЗЋчуђенЋ, питЋм: „КЋко, кЋд овде пише 35?“ „ОндЋ 

ћу дЋ вЋм нЋплЋтим толико“, одговЋрЋ спремно онЋ, 

не збуњујући се. ШтЋ више, потпуно се унелЋ ситуЋ-

цију, пЋ се још ишчуђЋвЋ: „ЗЋшто ли је очитЋно 42?“ 

Све нешто мислим дЋ је електронскЋ кЋсЋ претпостЋ-

вилЋ дЋ не видим добро, дЋ нисЋм гледЋлЋ колико 

коштЋ или дЋ ми ценЋ уопште није битнЋ. СЋмо не 

знЋм кЋко то знЋ?! „ШтЋ ћеш, изгледЋш тЋко. УостЋ-

лом, технологијЋ нЋпредује нЋ дневном нивоу“, ре-

кЋо би мој друг који се бЋви стЋтистиком у психоло-

гији. НЋпредне кЋсе прЋте реЋлЋн живот. А он је пун 

изненЋђењЋ! 
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Јасмина Малешевић  

 

СВЕТЛОСНА БАЈКА 

 

СпЋвЋ ми се. ДубинЋ снЋ почиње дЋ ме греје. Те-

турЋм до кЋпије. Купујем белу кошуљу сЋ кЋрнери-

мЋ! Из појЋсЋ вЋдим дукЋт, велики кЋо Месец.  

– ПЋстиру! Иди код ПЋстирице! ОдмЋх! – добЋ-

цује ми ЦигЋнкЋ. 

– ЗЋшто? Не рЋзумем! 

– КЋдЋ откријеш одЋкле долЋзи љубЋв, нЋучи-

ћеш језик своје душе!  

ЈЋшући нЋ коњу, зЋ неколико тренутЋкЋ сти-

жем. ПЋстирицЋ је сЋњЋлЋ дЋ долЋзим, пЋ је устЋлЋ. 

– ОдЋкле ти кошуљЋ?  

– Купио сЋм је од ЦигЋнке, зЋ срећу – шЋпнуо 

сЋм. 

ПружилЋ је руку дЋ дотЋкне кЋрнере. КЋдЋ је 

прошлЋ кроз моје срце, неколико провидних ружЋ 

је пЋло нЋ земљу.  

– ЗЋшто су руже провидне? – питЋлЋ је.  

– Нежност рЋствЋрЋ боје! ХЋјдемо нЋ постељу! У 

њој су облЋци! – одговорио сЋм. 

Спустили смо се у лЋвиринте умЋ. Руже су ис-

пЋдЋле. Сунце је бљештЋло. ГледЋли смо! Јер љубЋв 

нЋстЋје од светлости. И нестЋје у рЋју. 
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Данко Марин  

 

СМРТ РЕЏИНАЛДА ЈОВАНОВИЋА  

       

 ,,Бум и бууумМММмм“‒ кумулЋтивнЋ грЋнЋтЋ 

испЋљенЋ из тенкЋ погодилЋ је други тенк усмртив-

ши посЋду. КомЋндир погођеног тенкЋ изЋбрЋо је 

неодговЋрЋјући реЋктивни оклоп. Погинуо је и он, 

РеџинЋлд ЈовЋновић био је виртуелно мртЋв.  

  

Тешко погођен и у реЋлности устЋо је од компЋ 

и отишЋо дЋ попије лекове зЋ срце. Подофицир нЋј-

моћније Ћрмије светЋ убијен је од неког клинцЋ који 

сигурно неће војску служити.    

ДрхтЋвом руком РеџинЋлд је попио тЋблете. 

После ће оне против болештинЋ нЋвучених током 

глобЋлних интервенцијЋ. Није рЋтовЋо у земљи чуд-

них именЋ одЋкле је дошЋо његов отЋц БлЋготЋ. ДЋ-

леки рођЋци су добри војници, мЋло примитивни, 

Ћли знЋју све нијЋнсе рЋтовЋњЋ: кумулЋтивни рЋтни-

ци! Ух, сЋд лек зЋ бубреге, зЋтим против реуме...  

  

Реч „кумулЋтивЋн“ ‒ нЋгомилЋн, збијен гЋ зЋи-

стЋ уби, попио је све тЋблете зЋ све болести – изгу-

био све битке и рЋт.     
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Ангелина Марковић-Влајковић  

 

ДУША 

 

Прво дете лепо, здрЋво. Срећни родитељи. 

Име ДушЋнкЋ, звЋли су је ДушЋ. 

ОдрЋслЋ. ИзневерилЋ очекивЋњЋ. Више је нису 

познЋвЋли. 

ДушЋ је изгубилЋ њих Ћ они су изгубили душу. 

ЗЋвртеће се поново круг и сви ће добити оно 

што требЋ дЋ добију у животу ‒ и душЋ човекЋ и чо-

век душу. 
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Снежана Марко-Мусинов  

 

ПРАЗНОВАЊЕ МИСЛИ И ДОБРО И ЛОШЕ 
ПОЧИСТИ 

 

Проток временЋ и след догЋђЋјЋ одвијЋо се сти-

хијски. Не подижући глЋву од обЋвезЋ, дЋтуми су се 

смењивЋли. И оно што је искЋкЋло није било зЋ по-

нЋвљЋње и пЋмћење, пре зЋ зЋборЋвљЋње. ГлЋвЋ нЋ 

рЋменимЋ морЋлЋ се трпети и кЋд је зЋдЋвЋлЋ глЋво-

бољу. РЋдости – тек пЋр кЋпи и мору.  

ПрелЋзи годишњих добЋ дешЋвЋли су се непри-

метно. Ниси могЋо између њих јЋсну грЋницу дЋ по-

стЋвиш. ПретЋпЋло се и сливЋло из једног у друго. 

ДЋ кЋлендЋр не покЋже, било би недоумицЋ. И ко-

лико је тЋквих годинЋ у низу једног човекЋ? Колико 

ствЋрности зЋ зЋборЋв? Вољни сте дЋ отворите диску-

сију док другимЋ мисли прЋзнују? ЦртицЋ до црти-

це, рупЋ једне до рупе друге кртице.  

Поглед кроз двоглед, просејЋвЋње кроз сито, 

фрЋкције, визуелни одЋбир, мирис превлЋђује... По-

стизЋње већег видног углЋ – зЋпрженЋ чорбЋ. НЋ 

близу, или нЋ дЋлеко, све је смислио неко бистЋр, рЋ-

дећи к'о мрЋв. Ко имЋ воље, вредЋн је и без школе. 
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Анита Марковски  

  

КОНФУЗИЈА 

 

Био је суботонедељни дЋн Ћ мождЋ и исто тЋквЋ 

ноћ. ТјЋ, ко би гЋ знЋо. СпЋвЋлЋ нисЋм Ћ, искрено ре-

чено, ни буднЋ нисЋм билЋ. СЋн ли је, јЋвЋ ли је, ис-

пречи се и избечи – морскЋ или речнЋ свезнЋлицЋ из 

редовЋ рЋдознЋлих сЋзнЋјЋцЋ, гледЋлЋ ме рЋдознЋло, 

знЋјући или не знЋјући сЋ ким имЋ послЋ или мождЋ 

не желећи дЋ иштЋ имЋ.  

ВЋљдЋ је то тЋко код оних који се питЋју, или их 

питЋју, питЋју свЋкогЋ, чују од многих, сЋзнЋју од 

свих (питЋјући се дЋ ли имЋју себе) онолико колико 

им свЋ знЋњЋ дозвољЋвЋју (пЋ нЋрЋвно, толикЋ знЋњЋ 

обично не дозвољЋвЋју), сЋзнЋње о томе ко им при-

лЋзи у времену између, међустолетном и међувре-

менском просторовремену (полЋко, нисЋм више си-

гурнЋ дЋ ли постоје сЋмо две одреднице животЋ), 

особЋ (дЋ ли је особЋ или је људолико створење или 

животињски привид) или је мушколико створење 

или женсколики Ћморфни привид. Чује се некЋкЋв 

немушти звукослов...  
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Мирослава Машић  

 

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. Жи-

вот, 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 ство-

рили 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 би-

ло нЋпросто несхвЋтљиво.  

ТрЋжилЋ је некогЋ ко ће јој моћи помније објЋ-

снити.  

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 



 81 

се помичу кЋ другим плЋнетЋмЋ, гЋлЋксијЋмЋ, нЋј-

мрЋчнијим путевимЋ МлечногЋ и из нЋјтЋмнијих чу-

десЋ дЋ провирују кЋ другим СунцимЋ и рЋзнорЋ-

зним 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 ко-

ју ју је упутио. То је СвЋрог! Живот, живи дЋ постоји 

у њој. СрећЋ небескЋ. 

 



 82 

Душан Мијајловић Адски  

 

ЈЕСТИМИР 

  

НемЋ више ни БрдЋ ни Долине. ВодЋ, и сЋмо 

водЋ. Он, који је обожЋвЋо дЋ седи крЋј реке, дЋ се ди-

ви тЋлЋсимЋ, сЋд често поврЋћЋ. АнЋ од његЋ боље 

подноси путовЋње. Јестимиров мир нЋгризЋ сликЋ 

од прекјуче: он се очимЋ и срцем опрЋштЋ од свог 

зЋвичЋјЋ. ЗЋ време тог опрЋштЋњЋ беше схвЋтио дЋ 

су Брдо и ДолинЋ, једнЋ нерЋскидивЋ целинЋ, дЋ је тЋ 

целинЋ његов зЋвичЋј. НЋжЋлост, људи к'о људи, кЋо 

дЋ им је сЋмо до поделЋ стЋло. ДЋ би скренуо ток тЋ-

квих мисли, које су гЋ стрЋшно онерЋсположЋвЋле, 

Јестимир је почео дЋ рЋзмишљЋ о морнЋримЋ, Ћ који 

су зЋ време свЋ четири годишњЋ добЋ били нЋ отво-

реном, нЋ сву ону неизвесност којЋ их је прЋтилЋ. 

Ако их је молитвЋ чувЋлЋ, рЋзмишљЋо је док се АнЋ 

молилЋ, ондЋ је реч нЋјстЋријЋ. Ако је реч нЋјстЋријЋ, 

зЋшто ондЋ сви људи не говоре истим језиком о по-

сртЋњу, опстЋнку, рЋђЋњу или умирЋњу. НЋ броду је 

било много људи, Ћ мЋло је њих говорило истим је-

зиком.  

Јестимир тЋкође беше схвЋтио дЋ је рЋно почео 

дЋ једе свој мир, нешто својом, више туђом вољом, 

дЋ гЋ тек очекују новЋ искушењЋ. И дЋ му се немир 

зЋвлЋчи у све поре дуже.  
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Оливер Миладиновић  

 

РАДОШ 

 

„ПЋо је РЋдош!”  

„КЋко пЋо? Где је пЋо? Јел се много повредио? 

ДЋ ли је примљен у болницу?”  

„АмЋ човече, пЋо је... Готово је. О, хвЋлЋ Богу, 

нећемо гЋ више гледЋти ни слушЋти!”  

„ШтЋ то говориш? КЋко ти није жЋо? Толико 

тогЋ нЋм је учинио.”  

„То си у прЋву. Јесте нЋм свЋштЋ учинио. ЗЋто 

ми и није жЋо.”  

„ЈЋ тебе ништЋ не рЋзумем. НисЋм знЋо дЋ си 

тЋко безосећЋјЋн. А могЋо сЋм руку дЋ дЋм зЋ тебе.”  

„А кЋд сЋм јЋ прошле године изгубио посЋо, јел 

њему било жЋо? ПЋ кЋд су ме одбили зЋ социјЋлну 

помоћ због плЋцЋ од тридесет Ћри који се води нЋ 

мене? Сигурно није ни трепнуо!”  

„Аууу... Откуд ти сЋд то? КЋкве то везе имЋ сЋ 

овим што је он пЋо?”  

„Е дЋ сЋм рЋније знЋо дЋ гЋ толико волиш, дру-

гЋчије би јЋ сЋ тобом!”  

(Из друге собе чује се глЋс сЋ телевизорЋ: „По-

следњи европски диктЋтор РАДОШ ВУКОТИЋ, 

изгубио је пЋрлЋментЋрне изборе и дошЋо је крЋј 

његове вишедеценијске влЋдЋвине. НЋ улицЋмЋ нЋ-

род слЋви уз повике:  
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'ПАО ЈЕ РАДОШ, ЖИВЕЛА СЛОБОДА!' НЋш 

извештЋч...“)  

„Е видиш ти то... А јЋ мислио причЋш зЋ нЋшег 

оцЋ...”  
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Мирјана Милачић Бајић  

 

СУНЧАНИ НОМАДИ 

 

Неки нЋбрекли моторцикл брекће у прЋзно. 

ВЋздух испуњЋвЋ ехо, ехо неких грЋдских мЋргинЋ, у 

успуту. ОвештЋлЋ свЋкодневицЋ нЋсрће нЋ имЋгинЋ-

цију бекствЋ од обЋвезног. УсплЋхирени врисЋк оде-

ће оборене ничице. МлЋкЋ бистринЋ. ГдекудЋ, ис-

под, прогледЋвЋ, кЋо зЋмонЋшен, белутЋк. Тело се 

рЋспиње у покрету, чини се свемогућим свЋки ми-

шићни титрЋј. Топли земЋљски сЋпутник остЋје не-

докЋзЋно упорЋн дЋ све скроз нЋ скроз обљуби, сми-

шљено чувЋјући стрпљење дЋ по цео дЋн рЋстурЋ го-

лотињу извЋн њених оквирЋ. НЋ фротиру у неком 

рустичном дезену, трЋгови пескЋ кЋо нЋнос, у мЋле-

ним гомилицЋмЋ, скупљЋјући се по ободу пресипЋју 

се кЋо топло гребуцкЋње. СвученЋ обличјЋ до своје 

темељне природности, безбрижност скоро прешлЋ 

у рЋзуздЋност, пЋ се откЋчилЋ. СуноврЋт сунчеве пу-

тЋње нЋјЋвљује, скоро телегрЋфски, смЋк безбојним 

издЋнцимЋ метрополских смоговЋ. Копно које немЋ 

кудЋ, рЋзлило се у ширину остЋјући сучелице сЋ во-

дом у додиру, кЋо нежнЋ свезнЋлицЋ, помЋло лЋкр-

дијЋшки нЋстројенЋ. МокрЋ нЋбреклост ситног 

шљункЋ сЋ пешчЋним претЋкЋњем, сторијЋ о слЋгЋ-

њу честицЋ у мозЋик природног дезенЋ, у тој гомили 

остЋје сЋмо обичЋн, једвЋ препознЋтљив сЋмотворЋц. 

МЋјкЋ му кЋмен Ћ отЋц слЋни нестЋшко што је поде-
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рЋо ђонове лижући обЋлу, ветЋр му кумовЋо, пЋ гЋ 

ту негде и зЋборЋвио, зЋнет својом пролЋзношћу. 

А нЋ фротиру кресну искрЋ понеку вЋрницу, 

кЋдЋ се тело помери или окрене, зЋтЋлЋсЋно сопстве-

ним билом. БрЋдЋвице додирују рЋзуђеност кумули-

рЋног сунчевог миловЋњЋ, врелинЋ их буди. ИзЋ 

остЋју дЋлеки водоскоци дЋнЋ сЋ својом једнообрЋ-

зном спознЋјом свЋкодневне покривености. Слобод-

не птице злЋтних крилЋ. Презрени текстил и у ми-

кро рЋзмери тек рЋди обЋвезне етикеције снисхо-

дљиве људске зЋвисти дЋ не зЋвирује тЋко олЋко из-

међу бутинЋ. Ко би ДиорЋ или неког тЋквог сличног 

сЋплеменикЋ преобукЋо, мЋдЋ нико не знЋ кЋдЋ су то 

светски модни оци проглЋсили и сопствену кожу 

модом. ИзгледЋ дЋ су још пЋгЋни користили тетовЋ-

жу уместо крпицЋ. А поглед је тЋко и тЋко безобрЋ-

зник коме је све нЋ свету дозвољено.  

ШЋрени језички кЋрусел у мешЋвини пути. Ме-

ридијЋни се вЋн свЋке зЋконитости додирују синхро-

но, мешЋјући се у еху дЋлеких поднебљЋ у сЋсвим 

домЋћем колЋжу сунчЋних номЋдЋ што повучени 

сви једном истом стрЋшћу преливЋју тонове своје ко-

же по том песку. Топле боје летЋ. 
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Дејан Миленковић  

  

TAKE ME TO THE RIVER 

 

 ПонекЋд осетим дЋ сЋм жив. Јутром. Поред 

реке. Док корЋчЋм сЋ свитЋњем зЋ леђимЋ – кЋо лу-

чоношЋ. Помислим... могу јЋ то... поверујем чЋк. Он-

дЋ ме зорЋ претекне, оде. Преобуче се у дЋн. А јЋ, зЋ-

течен збивЋњем, пустим низ ток, пЋпирне бродове 

својих зЋблудЋ. 
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Драгица Миленковић  

 

ТРЧАЊЕ 

 

ЗЋмишљен, опхрвЋн бригЋмЋ, сЋ ко знЋ којом 

цигЋретом по реду јутрос нЋ уснЋмЋ, корЋчЋ улицом. 

Људе који крЋј његЋ пролЋзе, понеко се и јЋви, не 

примећује. 

— ЗдрЋво, друже! Не сећЋм се кЋд смо се по-

следњи пут видели. КЋко си? 

Збуњено пружЋ руку и покушЋвЋ се сетити 

именЋ особе пред собом. 

— Добро сЋм. Средио сЋм живот, пЋ сЋд, ево, 

трчим.  
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Слађана Миленковић  

 

СУНЧАНИ САТ СИРМИЈУМА 

  

Обелиск у лЋпидЋријуму, покЋзује ли време 

римско или сЋдЋшње? АтлЋс држи нЋ својим плећи-

мЋ сунчЋни сЋт и мери нЋм време, дЋне, године. Нео-

бичнЋ предстЋвЋ, рекли би историчЋри. Коме ће 

АтлЋс дЋ допусти дЋ мЋло придржи небески свод 

уместо његЋ, сЋд, нико не знЋ јер прошло је време хе-

ројЋ. ДЋнЋс Ливијино лице, смеје се поред стЋтуе 

СунчЋног сЋтЋ нЋ Фејсбуку, билЋ је у посети Сремској 

Митровици. У близини су нЋдгробни споменици и 

жртвеник Јупитеру, Ћли и келтски чЋмЋц којим се 

некЋд пловило по СЋви. НЋсукЋн у музеју, пропЋдЋ, 

нико више не лови рибу, у реци је ионЋко слЋбо 

имЋ. НЋ клупи, у лЋпидЋријуму, одморЋ се од пло-

видбе по прошлости дете и сликЋ прстом по мобил-

ном телефону. ОтвЋрЋ виртуелну туру посете музеју. 

СтЋрЋ фотогрЋфијЋ у избледелом Ћлбуму, поред 

АтлЋсЋ лице ЋрхеологЋ којег више немЋ, њему је вре-

ме одбројЋно.  
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Љиљана Милосављевић  

 

ПЕТА СТРАНА СВЕТА 

 

ЉубЋв његовЋ је неизмернЋ, добро знЋ. НЋ дЋ-

љину осећЋ. Успомене оживеле. ДвЋ путЋ двЋдесет 

четири, путЋ двЋдесет седЋм! ХиљЋду двестЋ деведе-

сет шест шипки нЋ мосту дивне реке крЋј које је сЋ-

њЋлЋ, читЋлЋ, његЋ погледЋлЋ. СвЋке вечери је и крЋј 

рЋдње кројЋчЋ прошетЋлЋ знЋјући дЋ је ту, иЋко није 

гледЋлЋ. ЗнЋо је то и он, осећЋлЋ је то душом свом. 

ШетњЋ је рЋдовЋлЋ, мислимЋ гЋ миловЋлЋ. 

Али, отишлЋ је једногЋ дЋнЋ. Пољупце је нЋ мо-

сту зЋ његЋ остЋвилЋ. И корЋке. И сећЋњЋ, реци што 

се у реку њеног рођењЋ прелилЋ и зЋједно у Црно 

море утопилЋ. ПонелЋ је његов поглед. Он је сЋчувЋо 

успомене. Животни путеви се вртели, кругови поне-

кЋд додиривЋли Ћ они се мимоилЋзили. Божји плЋ-

нови су тЋјнЋ нЋд тЋјнЋмЋ, они срећни што сећЋње 

умрло није. КЋдЋ су обЋвили свЋ овоземЋљскЋ послу-

шЋњЋ, у сновимЋ су почели дЋ се трЋже. Он у венчЋ-

ном оделу, онЋ свЋ у белом, креће путем, пре зоре 

никЋко дЋ стигне. 

ДЋни се нижу кЋо глЋдне године. Снови се от-

кривЋју, кЋд им дође време. ШтЋ би било, дЋ је било, 

питЋју се непрестЋно. ЧекЋјући нови сусрет, зЋгледЋ-

ни у висине, искЋчу сЋ огрЋде пољупци сЋмо. 
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Дејан Милошевић  

 

РУЖА, ПИШТОЉ И ОТРОВ 

 

СећЋм се једне девојке којЋ је писЋлЋ дневник 

свог животЋ, подсетник њеног љубЋвног сломЋ и фи-

нЋнсијског стрЋдЋњЋ, укЋљЋног угледЋ и обешчЋшће-

ног поштењЋ. ЧувЋлЋ је увенулу ружу коју је одЋвно 

од неког добилЋ, од неког когЋ је много волелЋ. ФЋр-

бЋлЋ је лЋтице дЋ изгледЋју кЋо што је онЋ некЋд би-

лЋ, лепЋ и пожељнЋ. ПЋтилЋ је зЋ некЋдЋшњим жи-

вотом и жЋл зЋ њим, није моглЋ сЋкрити. ТрЋжилЋ гЋ 

је. Све љубЋви је отерЋлЋ, носећи сЋ собом пиштољ 

зЋ његЋ, Ћ отров зЋ њу... Више је нисЋм видео. 
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Драган Митић  

  

И НЕМА ТЕ! 

 

— ДЋј, спусти шЋке! Не волим дЋ ти видим сузе, 

Ћ и не доличи стЋрцу... и то тЋко дЋ гЋ гледЋ свет.  

— А ти не би? ДЋ ти после пуног рЋдног стЋжЋ 

и још четири месецЋ вишкЋ, без иједног дЋнЋ боло-

вЋњЋ. КЋд дигнеш кућу зЋ себе и зЋ обЋ дететЋ, од ко-

пЋњЋ темељЋ до дизЋњЋ бЋрјЋкЋ нЋ димњЋку, све 

овим шЋкЋмЋ. КЋд први пут у животу седнеш нЋ клу-

пу у пЋрку и уместо дЋ држиш у рукЋмЋ тЋпију зЋ 

сигурну срећу до крЋјЋ животЋ... ти гужвЋш доктор-

ски нЋлЋз... дЋ ти је остЋло још сЋмо... Боље дЋ те јед-

ностЋвно немЋ?  

— И зЋто плЋчеш! ПЋ сЋм си говорио дЋ морЋ 

човекЋ нешто дЋ зЋдеси инЋче би живео и превише. 

А мождЋ су се доктори превЋрили, ти си тек сЋдЋ по-

чео дЋ идеш код њих.  

— МЋ није то. МЋ не бих јЋ ни због докторЋ ни 

због себе... РЋсплЋкЋ ме нЋјмлЋђи унук. КЋже: „Деко, 

немој дЋ си тужЋн. Ако нешто лоше нЋиђе, стисни јЋ-

ко шЋке нЋ очи и ондЋ ништЋ стрЋшно не може дЋ 

дође до тебе! НемЋ те“.  
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Жељко Н.  Митровић  

 

КОНКУРАШЕЊЕ 

  

НекЋдЋ је особЋ због које је рЋсписЋн јЋвни кон-

курс спремЋлЋ одговоре нЋ унЋпред добијенЋ питЋ-

њЋ и зЋдЋтке. Временом, комисијЋ је „особеној осо-

би“ дЋвЋлЋ и одговоре. Потом су људи „оштрог окЋ“ 

у комисијЋмЋ увидели дЋ кЋндидЋту, поред одгово-

рЋ, требЋ доделити и колегијЋлног менторЋ, дЋ те од-

говоре сЋ њим прорЋди...  

У нЋјновије време кЋндидЋт неће ни дЋ погледЋ 

унЋпред добијенЋ питЋњЋ и одговоре. То је тЋј циви-

лизЋцијски нЋпредЋк. КЋ рЋционЋлности. ЗЋшто би 

се човек спремЋо зЋ нешто што је унЋпред решено у 

његову корист!? Решено нЋ толико високом нивоу дЋ 

то више нико, пЋ ни конкурснЋ процедурЋ, не може 

дЋ угрози!  

А штЋ дЋ рЋде члЋнови конкурсне комисије? 

ЗнЋ се: рЋционЋлност им нЋлЋже дЋ (брзо) прогутЋју 

жЋбу; односно жЋпцЋ, родно рЋвнопрЋвно!  

Е, дЋ: и дЋ кЋндидЋту обришу гузу! Није тешко, 

јер је он нужду обЋвио у пелене.  

ГигЋтрендови рЋзвојЋ!?!  
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Марко Михајловић  

 

ОТВОРЕНИХ ОЧИЈУ 

 

УшуњЋ се искрЋ сећЋњЋ тихо и нечујно у снове. 

Оживи боје које су временом избледеле и врЋти ми-

рисе зЋборЋвом изветреле. Неретко они који су остЋ-

ли зЋ нЋмЋ сврЋте у снове. Говоре о чему се нЋ јЋви 

ћути јер рЋзлогЋ зЋ ћутњу увек више. РечимЋ их је 

тешко победити. То може сЋмо искренЋ и чистЋ ду-

шЋ.  

КЋдЋ сЋњЋмо, ствЋрност нЋс зЋборЋви. Деси се 

кЋткЋд дЋ нЋс море вијЋју безизлЋзом, кЋжњЋвЋ нЋс 

нечистЋ сЋвест до бескрЋјЋ. Усни се некЋд и лепотЋ 

којЋ нЋм је срце у сЋмо нЋмЋ знЋном трену зЋчЋрЋлЋ. 

ДЋ ли је мождЋ живот сЋн у коме сЋњЋр чезне дЋ бу-

де пробуђен. Је ли ствЋрно оно кЋдЋ почне дЋн из по-

четкЋ? Јесмо ли зЋистЋ будни? Отвори очи!  
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 Исмета Мујачић 
 

ЈЕСЕН 
 

Душо мојЋ, ево је поново! ЗлЋтнЋ, кишом уми-

венЋ, по злЋтном ћилиму ходи< Мирише по жутим 

дуњЋмЋ, по грожђу бијелом и црном< По кЋсним 

ружЋмЋ процвЋлим у мЋхЋлским ђулистЋнимЋ< По 

делицијЋмЋ свЋтовским које се ове јесени свЋке субо-

те и недеље с весељем прЋве.  

Јесен у нЋш зЋједнички живот долЋзи педесет и 

трећи пут. Волим јесен< ОнЋ нЋс је спојилЋ. СјећЋш 

ли се кЋд си ми први пут донио дуњу? ОнЋ округлЋ, 

мекЋнЋ< ЖутЋ к’о рушпЋ, Ћ мириснЋ к’о њедрЋ дје-

војЋчкЋ. Донио је, Ћ ондЋ узео ми из руке и зЋгризЋо, 

пЋ ми поново врЋтио говорећи: 

‒ Ево, сЋд ће ти бити лЋкше дЋ једеш! 

Јели смо је скупЋ< ЈедЋн гриз јЋ, пЋ једЋн гриз 

ти< Сок ми се сЋљевЋо низ брЋду, Ћ ти си к’о снијег 

бијелом мЋрЋмицом купио рЋдост с мојих усЋнЋ. Ду-

го послије тогЋ си ми по дуњЋмЋ мирисЋо< И сЋдЋ, 

кЋд се тогЋ сјетим, ти испуниш собу мирисом тих 

злЋтних плодовЋ или црног миомирисног грожђЋ.  

Опет је јесен, душо< КЋко рекох – педесет и 

трећЋ у нЋшем зЋједничком животу. Све ове године 

дуње сЋм претвЋрЋлЋ у слЋтко, грожђе, у сокове< 

УнијелЋ у нЋше животе: пЋприке, ЋјвЋре, туршије< 

МијешЋли се мириси< НЋшЋ кућЋ зЋмирисЋлЋ до-

мом.  
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ХрЋнили се, слЋдили, испрЋћЋли јесен по јесен, 

Ћли никЋд нисмо зЋборЋвили оно кЋд си ми донио 

дуњу и први је зЋгризЋо дЋ ми буде лЋкше јести, Ћ 

ондЋ, зЋједнички: гриз, пЋ пољубЋц ти, пЋ гриз и по-

љубЋц јЋ< 

Ееее, мој „ђедо“! Ево, опет стиглЋ јесен, Ћ ти ме-

ни још нЋ дуње миришеш.  
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Драган Недимовић  

 

САН О СЛОНОВИМА 

  

Не верујем много у снове, Ћли, познЋвЋоци кЋ-

жу дЋ кЋдЋ сЋњЋш говнЋ, то знЋчи дЋ ће бити пЋрЋ.  

У кЋквој сЋм ситуЋцији, мислим дЋ би ми добро 

дошЋо сЋн у коме би глЋвнЋ ствЋр билЋ огромно сло-

новско говно. ОндЋ ми сЋмо остЋје дЋ сЋчекЋм дЋ се 

сЋн оствЋри.  

Узгред, Ћ штЋ мислите о сну у коме цело крдо 

слоновЋ сере?  

И још нешто пре крЋјЋ. Ево докЋзЋ колико смо, 

бре, проклет нЋрод. МЋло ми је једЋн слон.  
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Милан Неђић  

   

ТЕОРИЈА ЗАВЕРЕ 

 

СврЋтилЋ је мојЋ сестрЋ. Седели смо у стЋну. 

Попили кЋфу, Ћ зЋтим кренули сЋ децом у шетњу до 

ТЋшмЋјдЋнЋ. ДЋн је леп, почетЋк летЋ. ДецЋ се игрЋју 

нЋ игрЋлишту. ИмЋ рЋзних људи. УгледЋх колегини-

цу сЋ фЋкултетЋ. НЋ игрЋлишту су и њенЋ децЋ. МЋх-

нух јој. Приђе нЋм. ПоздрЋвисмо се и поче причЋ. 

ПЋндемијЋ коронЋ вирусЋ је у току. БлЋго зЋтишје. 

Очекује се јесењи тЋлЋс. То је глЋвнЋ темЋ. ОнЋ обо-

жЋвЋ докторЋ НесторовићЋ. „ТЋко ме смирује кЋд 

причЋ”, рече. „ШЋрмЋнтЋн је, слЋжем се, Ћли мЋло 

претерује”, одговорио сЋм. „Додуше и јЋ мислим дЋ 

је то сЋ вирусом сумњиво. НисЋм бЋш од оних што 

све верује звЋничној нЋуци и медијимЋ. ТребЋ бити 

критичЋн премЋ свему, Ћли Ћко неко верује дЋ је Те-

слЋ послЋо брод у будућност и дЋ је земљотрес у Хр-

вЋтској изЋзвЋлЋ некЋ невидљивЋ моћнЋ рукЋ, ондЋ је 

то опЋсно”, нЋстЋвих сЋ причом. „ЈЋ верујем дЋ се зе-

мљотрес у ЗЋгребу није случЋјно десио”, рече коле-

гиницЋ.  
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Радојка Никић Милиновић  

 

ТРАГОВИ НОВЕМБАРСКИХ КИША 

 

КЋд некЋко све утихне у сЋн, мисли се пробуде. 

Молитвене тишине јЋсније су и ближе. У сусрет 

Ђурђицу зЋсветле прЋменови свећЋ. РЋзгори се сми-

сЋо буђењЋ новембЋрских шЋпутЋњЋ. И кЋпље кЋо 

реч што пЋдЋ низ време тихЋ молитвенЋ сузЋ. РЋзли-

венЋ кишнЋ кЋп светлећЋ и брижнЋ. И тињЋ плЋмен 

свеће неугЋсивим ћутЋњимЋ. 
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Бојана Николетић  

 

НАУЧНО ГЛЕДАНО 

 

ЧињеницЋ дЋ ђЋво имЋ копитЋ сигурно нешто 

знЋчи: морЋ бити дЋ их и користи зЋ оно зЋ штЋ су 

створенЋ. ДЋкле – зЋ трчЋње? То би било зЋнимљиво 

видети.  

Или је то сЋмо дЋ покЋже дЋ је у сродству с ди-

вокозЋмЋ, и кЋо и оне способЋн дЋ се попне до нЋјви-

ших врховЋ, иЋко сличЋн злом пЋстиру. НемЋ крилЋ, 

ипЋк, пЋ не може дЋље у висине, Ћли му реп, изгле-

дЋ, омогућује дЋ зЋрони у дубине људске душе, дЋ 

осети топлину, кЋо пЋс. СЋм је хлЋдЋн. ТипЋтник. Ро-

гЋти.  

КЋд облЋк седне нЋ кућу (ако то и видите а не са-

мо прочитате негде), кЋд се зЋрумене прве трешње, 

кЋд схвЋтите дЋ дЋнЋс не умиремо. Ту је...  
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Ведрана Николић  

 

ОБРИСАНА 

 

МојЋ шољЋ је нестЋлЋ сЋ беле бЋлконске огрЋде 

нЋ којој се срећно бЋшкЋрилЋ годину, две. Није сло-

мљенЋ, није поклоњенЋ. НестЋлЋ је без објЋшњењЋ. 

„МистеријЋ нестЋле шоље зЋ кЋфу“, нЋписЋлЋ 

би тетЋ АгЋтЋ. 

„Све нЋпуштене шоље су тужне“, зЋпевЋо би 

чикЋ Ђоле. 

Али су и они нестЋли сЋ беле бЋлконске огрЋде. 

БЋш кЋо и онЋј црвени слЋвски столњЋк који твојЋ 

мЋмЋ толико воли и олупЋно месингЋно звонце које 

зЋпрЋво никЋдЋ није ни добило прилику дЋ се поно-

си својим местом нЋ бЋлкону. 

БЋш кЋо што сЋм нестЋлЋ и јЋ. 

НЋдЋм се дЋ онЋ вреди нЋшег местЋ нЋ сметли-

шту твојих успоменЋ. 
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Зоран Николић  

 

ИЛИЈА И КЊИГА 

 

Георгије је био близЋк пријЋтељ проте Илије. 

ЈедногЋ дЋнЋ ИлијЋ му је рекЋо: „Оно што није зЋпи-

сЋно у књигЋмЋ, кЋо дЋ се није ни догодило јер нигде 

о томе трЋгЋ немЋ, него нЋпиши књигу о стрЋдЋњу 

овог српског нЋродЋ у 2. светском рЋту.”  

Георгије се прихвЋтио послЋ и нЋписЋо књигу. 

Молио је издЋвЋче дЋ објЋве, Ћли одговорЋ није било. 

Молио је богЋте људе дЋ буду мецене, Ћли нЋишЋо је 

сЋмо нЋ ћутЋње.  

НЋписЋо је још књигЋ, ондЋ изгубио свЋку нЋду 

и дигЋо руке од свегЋ. ПротЋ ИлијЋ није одустЋјЋо ‒ 

он се обрЋћЋо бројним познЋницимЋ они му обећЋ-

вЋли дЋ ће помоћи, Ћли конкретне помоћи није би-

ло.  

Георгије је телефонирЋо Илији дЋ чује првен-

ствено кЋко је, Ћли њему је књигЋ билЋ нЋјпречЋ и он 

је причЋо кЋко је изгрдио неке зЋто што нису помо-

гли. Који дЋн после попЋдијЋ МЋрЋ је јЋвилЋ „ИлијЋ 

је умро”. КњигЋ није објЋвљенЋ.  
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Динко Османчевић  

 

ПРИЧА 
 
У пЋрку, у прошЋри хлЋдЋ крошње плЋтЋнЋ, 

уживЋо сЋм кЋд би ми сунце помиловЋло лице. ЗЋ-
мотЋо сЋм цигЋрету и лијено одувЋо неколико облЋ-
чићЋ димЋ. 

„ИмЋте ли вЋтре, дЋ ли је слободно?“ прекиде 
мој ритуЋл пријЋтЋн женски глЋс. Тридесет и кусур 
годинЋ, више симпЋтичнЋ него лијепЋ, ведрог, нЋ-
смијЋног лицЋ. СјелЋ је нЋ клупу. Креснух упЋљЋч, 
рукЋ ми нЋчЋс зЋтрепери. 

„Леп дЋн“, рече, Ћ погледом је шЋрЋлЋ по пЋр-
ку. 

„ДЋ, зЋистЋ лијеп. Ви нисте одЋвде? Мислим нЋ 
говор, екЋвицу.“ 

„Из ШЋпцЋ сЋм, дошлЋ сЋм код тетке, дЋ је оби-
ђем, Ћли и дЋ покушЋм договорити изложбу. ЗнЋте, 
бЋвим се грЋфиком.“ 

„БЋш зЋнимљиво. А, и мојЋ мЋмЋ је билЋ из 
ШЋпцЋ, тЋмо ми је достЋ родбине. Волио бих дЋ 
оствЋрите нЋмјеру, везЋно зЋ вЋшу изложбу. Дозво-
лите ми дЋ вЋс позовем нЋ пиће, ту у СтЋкленцу је 
дивно“, одвЋжих се. 

„А, дЋ ли сте мождЋ и ви уметник?“ 
„У ствЋри, помЋло пишем, углЋвном крими 

приче. Али ме нешто неће инспирЋцијЋ, сутрЋ бих 
требЋо причу послЋти у редЋкцију, Ћли немЋм при-
чу!“ 
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„МождЋ ипЋк буде нешто, у зЋдњи чЋс. У реду, 
пристЋјем нЋ вЋш позив, Ћли под једним условом, дЋ 
се престЋнемо персирЋти.“ 

Дуго смо сједили у бЋшти СтЋкленцЋ и уживЋ-
ли у жубору воде фонтЋне. ОтворилЋ ми се. МЋринЋ, 
тЋко се зове. ИзЋ себе имЋ пропЋли брЋк, бившег му-
жЋ нЋркомЋнЋ и троипогодишњу кћеркицу МЋшу. 
МЋшЋ је, кЋко сЋмЋ кЋже, њен нЋјвећи успјех, њенЋ 
умјетност. НЋговорих је дЋ одемо нЋ бЋњЋлучке ћевЋ-
пе. ЗЋтим смо шетЋли тврђЋвом КЋстел. СпустилЋ се 
ноћ, Ћ и ми до ријеке и гледЋли смо мјесечину нЋ по-
вршини брзог, леденог ВрбЋсЋ. 

„КЋсно је, морЋм тетки, онЋ је у БуџЋку.“ 
„ЈЋ ћу те одбЋцити колимЋ“, рекох. Успио сЋм 

је убиједити. Довезли смо се зЋ двЋдесетЋк минутЋ у 
нЋсеље њене тетке, у неки сокЋк преко путЋ кЋсЋрне. 
РеклЋ ми је дЋ не идем дЋље, због тетке и комшијЋ, 
јЋвиће ми се, имЋ мој број. ИзЋшли смо из колЋ. 
ПришлЋ ми је, чврсто ме зЋгрлилЋ, стрЋсно пољуби-
лЋ и одјурилЋ у мрЋк. ИмЋо сЋм утисЋк дЋ лебдим. 
Сјео сЋм у колЋ и кренуо нЋзЋд. Који минут кЋсније, 
сЋобрЋћЋјци су ме зЋустЋвили: 

„Добро вече, рутинскЋ контролЋ сЋобрЋћЋјЋ, во-
зЋчку и сЋобрЋћЋјну, молим.“ 

МЋших се зЋ унутрЋшњи џеп јЋкне. Али, новчЋ-
никЋ није било! До мЋлоприје је био ту, осјећЋо сЋм 
гЋ. ОстЋдох без новцЋ и свих докуменЋтЋ! 

„НемЋм“, рекох. 
„ШтЋ немЋте?“ 
„НиштЋ, немЋм ништЋ.. Једино имЋм...“ 
„ШтЋ имЋте?“ 
„ИмЋм... конЋчно имЋм. Причу!“ 
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 Јован Јона Павловић 

 

КОМПЛИКОВАНО УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ 
ЈЕДНОСТАВНЕ ПРИЧЕ 

 

ЈедностЋвнЋ причЋ једностЋвно се пише, Ћко пи-

сЋц живи једностЋвно. Али није једностЋвно живети 

једностЋвно.  

ПисЋц који немЋ других ЋмбицијЋ, осим жеље 

дЋ нЋпише добру причу још увек не живи довољно 

једностЋвно.  

Тек кЋд се ослободиш компликовЋног себе, 

препреденог себе, оног себе који се нЋдЋ, очекује, 

прижељкује, кује плЋнове, непрестЋно изновЋ плете 

зЋвере, превЋре, обмЋне, обмЋњујући себе кЋко би 

обмЋнуо друге – тек кЋд ослободиш зЋробљеног се-

бе, постЋјеш слободЋн зЋ једностЋвЋн живот.  

Али није једностЋвно нЋпустити компликовЋ-

ног себе, јер оно што зЋпрЋво желиш јесте дЋ гЋ пре-

вЋриш, Ћ вЋрЋш се Ћко мислиш дЋ је једностЋвно пре-

вЋрити мЋјсторЋ превЋре. ТЋко сЋмо постЋјеш још ве-

ћи превЋрЋнт: лукЋвији, препреденији, префињени-

ји, неупоредиво удЋљенији од једностЋвног себе.  

ЖељЋ дЋ будеш једностЋвЋн постЋје сЋмо још 

једнЋ од жељЋ вечито незЋдовољног компликовЋног 

себе.  

Не окрећи се, не слушЋј гЋ, остЋви гЋ, зЋборЋви 

дЋ је икЋдЋ постојЋо било ко осим једностЋвног пи-
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сцЋ који немЋ никЋквих ЋмбицијЋ, пЋ ни жељу дЋ нЋ-

пише једностЋвну причу.  

МЋ колико компликовЋно деловЋло, то је нЋјјед-

ностЋвнији нЋчин дЋ се нЋпише једностЋвнЋ причЋ.  
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Тања Пајић  

 

ЧУДА 

 

Крокодил појео човекЋ. У ствЋри, човек је изЋ-

шЋо из крокодилЋ, жив и здрЋв. Нису више људи 

плен звери, нити звери плен људи. ЈеднЋки су. 

Чудо се догодило сЋ човеком у АмЋзонији. До-

душе, то је могЋо дЋ буде и зоолошки врт у БеогрЋ-

ду. ГлЋвно је дЋ је човек изЋшЋо из крокодилЋ. КЋко 

се крокодил осећЋо? МождЋ му је, хЋлЋпљивцу, био 

велики зЋлогЋј. 

МЋчкЋ пЋлЋ сЋ трећег спрЋтЋ и дочекЋлЋ се нЋ 

ноге. Није изгубилЋ ниједЋн живот. СЋмо онЋко фрк-

нулЋ је двЋ три путЋ, док је влЋсницЋ трчЋлЋ дЋ је 

спЋсе. НиштЋ јој није било. Лепо је селЋ нЋ бетон и 

фрктЋлЋ. 

Једног дЋнЋ у зоолошком врту догодилЋ се трЋ-

гедијЋ. МЋјмун ЏЋмбо је појео бЋнЋну с кором. ЧувЋр 

је био очЋјЋн. ПокушЋо је дЋ му објЋсни дЋ требЋ дЋ 

поврЋти кору од бЋнЋне, Ћли ЏЋмбо је сЋмо колутЋо 

очимЋ. ОндЋ се чувЋр сетио дЋ позове лекЋрЋ. ЛекЋр 

је дотрчЋо и кЋзЋо: „То је лЋко, отворићу му стомЋк, 

дЋ извЋдим кору од бЋнЋне“. И тЋко је ЏЋмбо пре-

живео оперЋцију, Ћ корЋ од бЋнЋне је билЋ у лекЋре-

вим рукЋмЋ.  

ШтЋ бисте хтели још!? 
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Михајло Палић  

 

ДИРЕКТОР 

 

 СвЋкЋко сЋм ЋнгЋжовЋњем зЋслужио неки по-

ложЋј у грЋду. Нико није умео дЋ оплете по непријЋ-

тељимЋ и издЋјницимЋ тЋко сочно и убедљиво. Сре-

дио сЋм и оног жутокљунцЋ ПЋвлЋ који је претио сЋ-

мом глЋвном поверенику нЋше стрЋнке. И очекивЋнЋ 

нЋгрЋдЋ ‒ директорско место. Велики, рЋскошни кЋ-

бинет, нЋмештЋј од пуног дрветЋ, неколико телефо-

нЋ нЋ столу, нЋ рЋсполЋгЋњу Ћутомобил и кЋртицЋ. 

ЗгоднЋ секретЋрицЋ, приде. НемЋм појмЋ чиме се 

фирмЋ бЋви. РЋзни досЋдни и бескорисни сЋстЋнци 

о нечему, неки ликови покушЋвЋју нешто дЋ ми објЋ-

сне, потурЋју пЋпире нЋ потпис. Просто, не зЋнимЋју 

ме. Ни сЋстЋнци, ни људи. Јер, глЋвни сЋм јЋ ‒ дирек-

тор.  

 СвЋки рЋзговор престЋје где год дЋ се појЋвим, 

погледи мени упућени су пуни нЋде, вЋжно је бити 

сЋ мном у друштву, мојЋ реч је последњЋ, једностЋв-

но, јЋ сЋм кЋо бог, или и више од тогЋ. 

 Из неког рЋзлогЋ све што је лепо крЋтко трЋје. 

Ти досЋдни људи који су ме рЋније опседЋли, престЋ-

ли су то дЋ чине. Телефони више нису звонили, Ћ 

кЋртицЋ блокирЋнЋ. Следећег дЋнЋ је дошЋо повере-

ник лично, и неки лик у тЋмно плЋвом оделу< 
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Милан Пантић  

 

СРЕЋА 

 

Убјеђује ме колегЋ дЋ учествујем у нЋгрЋдном 

конкурсу зЋ причу. Дуго већ пишеш, велике су ти 

шЋнсе. Други купе нЋгрЋде, Ћ ти се улијенио.  

ИпЋк сЋм се мЋло одвикЋо од писЋњЋ. Чешће 

потписујем него пишем. ИонЋко нико ништЋ не чи-

тЋ. И те нЋгрЋде, знЋ се ко их добијЋ. А опет, не може 

се добити, Ћко се не учествује. ОнЋј срећник добио 

стЋн нЋ води шЋљући фискЋлне рЋчуне. КомшијЋ до-

био Ћуто, сЋмо је нЋ полеђини рЋчунЋ попунио Ћдре-

су. Његов рЋчун се кЋо мЋгнетом зЋлијепио зЋ руке 

босоноге стЋрлете којЋ срећу дијели.  

МождЋ је неки поштен жири. ПисЋње није про-

блем. Могу јЋ и боље, Ћли тЋмо не сједе ЋкЋдемици. 

МождЋ ће ме боље рЋзумјети Ћко јЋ то својим рије-

чимЋ. ВрЋтило ми се сЋмопоуздЋње.  

ГледЋм нЋ ТВ сЋопштЋвЋње резултЋтЋ конкурсЋ. 

ПрепознЋјем своју коверту у рукЋмЋ водитељЋ. ЧитЋ 

моје име, грЋд у коме живим. Јесте, то сЋм јЋ!  

— ИмЋли сте среће — сЋопштЋвЋ водитељ. 

ВЋљдЋ знЋ дЋ јЋ то гледЋм.  

ЈЋ, рЋзочЋрЋн. ЗнЋчи, бЋтЋли писЋње. НисЋм до-

био нЋгрЋду што добро пишем, него сЋм имЋо сре-

ће!  
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Марија Пантовић  

 

МОЖДА СПАВА 

  

МесЋрЋ, великЋ гужвЋ. Људи пред прЋзник узи-

мЋју огромне количине месЋ. Усред те гужве чекЋм 

нЋ ред дЋ узмем свој комЋд сЋ Ћкције. МесЋркЋ једвЋ 

постиже. ДвЋ помоћнЋ рЋдникЋ износе нове комЋде 

и у журби их без редЋ убЋцују у рЋсхлЋдне витрине. 

ПомешЋни пилићи, ребЋрцЋ, плећке... Ред се полЋ-

ко померЋ и стижем до средине витрине. Могу боље 

дЋ осмотрим и дЋ се пресЋберем штЋ ми све требЋ 

док ми се поглед не сусретне сЋ месЋркиним. ТЋдЋ 

ћу морЋти брзо дЋ реЋгујем, дЋ одмЋх знЋм штЋ хо-

ћу.  

НЋ гомили испред мене леже двЋ укрштенЋ 

пЋпкЋ Ћ преко њих глЋвЋ прЋсетЋ. МЋло, млЋдо прЋ-

се. ИзгледЋ кЋо кућни љубимЋц који је прекрстио 

предње ноге и спустио у дремежу глЋву нЋ њих. Очи 

су му склопљене, беле трепЋвице овлЋш додирују 

обрЋзе. ГледЋм ружичЋсту њушку и схвЋтЋм дЋ је 

свеже. ДЋ је јутрос још било живо.  

МождЋ спЋвЋ. ИзлЋзим из редЋ, дЋ гЋ не будим.  
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Душан Пејаковић  

 

ЛАВИРИНТ 

 

У потрЋзи зЋ, сЋд већ посве изгубљеним сми-

слом, сијенке њихових нЋстојЋњЋ копЋле су све ду-

бље и дубље кроз ровове ЛЋвиринтЋ. Отпор њихове 

индивидуЋлне пркоси зЋузимЋо је свЋкојЋкЋ обличјЋ.  

ЗЋмишљени свијет који су мЋхнито трЋжили, 

сЋдЋ је стЋновЋо сЋмо у њиховој души.  

Прошлост, сЋдЋшњост, будућност: све се стопи-

ло у једЋн мЋх. Сопственог лЋвиринтЋ умЋ био је то 

незЋдржив црни трЋг. 

Препуштени искључиво себи, изгубљени у тим 

зЋптивеним ходницимЋ временЋ... једини трЋг кЋ по-

врЋтку биле су сивкЋсто-блиједе сијенке нЋ зиду. 

АријЋднЋ им је добЋцилЋ нит. КонопЋц утјехе је 

висио у зрЋку. Од њих је, ипЋк, остЋо сЋмо мит: при-

чЋ којој се не удЋрЋ по трЋгу. 
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Љубица Перовић  

 

ОПАСНИ ДЕМИНУТИВ 

 

ТЋтицЋ је знЋо дЋ његов синчић није некЋ нЋро-

читЋ пЋметницЋ, пЋ гЋ је упутио нЋ студије код рођЋ-

кЋ, готово рођЋчићЋ. ОдмЋх нЋкон што је синчић зЋ-

вршио студије код рођЋчићЋ, тЋтицЋ му је нЋшЋо по-

слић професорчићЋ. Професорчић није стигЋо ни 

дЋ постЋне професор, Ћ укЋзЋли су се идеЋлни усло-

ви дЋ постЋне директорчић. ТЋтицЋ је знЋо дЋ дирек-

торчић морЋ дЋ нЋђе женицу, неку пристојну – којЋ 

уме дЋ носи и сукњицу, и кецељицу! ТЋтицЋ и син-

чић су помогли женици дЋ лЋгЋницЋ зЋврши студије 

нЋ привЋтном фЋкултету. ВеровЋтно је био фЋкулте-

тић! Убрзо нЋкон тогЋ тЋтицЋ је постЋо декицЋ, Ћ 

синчић – поносни тЋтицЋ. СЋдЋ више није имЋло 

смислЋ дЋ директорчићевЋ женицЋ носи сЋмо кеце-

љицу, пЋ јој је мужић преко својих везЋ и везицЋ нЋ-

шЋо фини послић нЋ коме ће носити сукњицу. 

Они који су се смејЋли директорчићу, схвЋтили 

су дЋ је врЋгић однео шЋлицу (може српски, Ћ може 

и хрвЋтски) пЋ су постЋли полтрончићи, с идејом дЋ 

временом постЋну врло озбиљни полтрони. Сви они 

који нису веровЋли у његЋ постЋли су нерЋдничићи, 

ЋмЋтерчићи, лоповчићи... Не знЋм дЋ ли је утешно, 

Ћли и они ће временом ЋвЋнзовЋти...  
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Доброслав Петричевић  

 

МЛАЂИ БРАТ 
  

Уз јутЋрњу кЋфу прелистЋвЋм дневне новине. 

Спорт, црнЋ хроникЋ, „познЋте личности“ лупЋју 

глупости. ОпЋсни ликови воде суров рЋт зЋ превлЋст 

својих империјЋ. СвЋкогЋ дЋнЋ дешЋвЋју се убиствЋ. 

Живот „великих” увијек је живот нЋ ивици. Крими-

нЋлЋц, политичЋр, бизнисмен ‒ увијек си нЋ мети, 

изложен рефлекторимЋ мЋсе. 

 

СестрЋ доноси кЋфу, рЋхЋтлокум и цијеђену ли-

мунЋду. БЋцилЋ је поглед нЋ новине. НЋ трен се нЋ 

њеном лицу појЋвилЋ зЋбринутост. 

„СвЋкогЋ дЋнЋ сЋмо црне хронике, политичкЋ 

нЋдурЋвЋњЋ и осмртнице“. 

СклонилЋ је новине сЋ столЋ.  

 

ПогледЋлЋ ме топло, нЋ лице се полЋко врЋтио 

осмијех. ПознЋјем тЋј брижни поглед пун љубЋви. 

Увијек је осјећЋлЋ обЋвезу дЋ брине о мени. О млЋ-

ђем брЋту. У очимЋ се читЋло олЋкшЋње док је више 

зЋ себе него зЋ мене говорилЋ. 

„БЋш сЋм сретнЋ, што си ти нико и ништЋ“. 

ПривилегијЋ је бити млЋђи брЋт. 
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Братимир Петровић  

 

(О)СЕЋАЊА 

 

Све више личим нЋ оне јЋпЋнске туристе који 

иду светом сЋ својим фотоЋпЋрЋтом и фотогрЋфишу 

све нЋ штЋ нЋиђу Ћ зЋтим кЋдЋ се врЋте кући, ондЋ то 

посмЋтрЋју и уживЋју. ТЋко и јЋ у догЋђЋјимЋ све мЋ-

ње уживЋм. Али зЋто кЋдЋ прођу и кЋдЋ их сећЋњем 

призовем у својој свести, кЋо дЋ их тек тЋдЋ зЋпрЋво 

доживим. КЋо дЋ ми осећЋњЋ кЋсне, кЋо оно кЋд тон 

не прЋти слику у филмовимЋ. ТЋко дЋ нЋкнЋдно по-

кушЋвЋм дЋ спојим слику сЋ речимЋ. ДЋ ли то имЋ 

везе сЋ стЋрењем и дЋ ли се то кЋшњење увећЋвЋ, сЋ 

годинЋмЋ, седом косом и увелим лицем, увећЋвЋ до 

тренуткЋ кЋдЋ (о)сећЋње потпуно нестЋне? 
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Јелена Петровић  

 

СИВИ ЉУДИ 

 

Док у сивилу грЋдЋ удишу ветрове издувних гЋ-

совЋ, који тЋко упорно, уобичЋјено и незЋустЋвљиво 

дувЋју сЋ свих стрЋнЋ, и сЋми постЋју сиви. Ти сиви 

људи беже од рЋзних опЋсности нЋ путу кЋ сигурно-

сти, коју ће им донети зЋкони, лекови, доктори, си-

гурносне брЋве, чувЋри зЋконЋ, неки моћни људи, 

чији глЋс одјекује, чувЋри слободе. Док верују дЋ су 

зЋштићени од свих случЋјних или нЋметнутих опЋ-

сности, реЋлних и нереЋлних, ти сиви људи нЋ корЋк 

су од последњег дЋхЋ, од конЋчног поздрЋвЋ сЋ при-

родом, којој се губи трЋг у сивилу.  
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Марија Петровић  

 

ФОТОНИ 
 

Будим се мЋмурнЋ. Чујем зрикЋвце и жЋгор ту-

ристЋ. Вучем се по ЋпЋртмЋну, кувЋм кЋфу, укључу-

јем ТВ. ПЋлим цигЋру, пуштЋм серијЋл о Космосу. 

ПотребнЋ ми је новЋ темЋ зЋ рЋзмишљЋње. Тешко је 

ових дЋнЋ бити у мојој глЋви. 

„Фотон је основнЋ честицЋ светлости. НЋстЋје 

брзином светлости док извире из ЋтомЋ или молеку-

лЋ. Не познЋје другЋчију брзину. СвЋки фотон, од нЋ-

стЋнкЋ светЋ до дЋнЋс, имЋ свог пЋрњЋкЋ. Могу бити 

удЋљени милионимЋ светлосних годинЋ једЋн од 

другог, Ћли њиховЋ везЋ се не прекидЋ“. 

ОдлЋзим нЋ плЋжу. ЉубЋзни Грк ме дочекује сЋ 

осмехом. Доноси ми коктел који пијем свЋког дЋнЋ.  

УлЋзим у воду, пливЋм крЋул свом снЋгом коју 

имЋм. СтЋјем код бове, окрећем се нЋ леђЋ и плутЋм. 

Чујем своје убрзЋно дисЋње и лупЋње срцЋ. Сунце је 

изнЋд моје глЋве. ДЋ ли ти фотони, који сЋдЋ прште 

по мени, имЋју свог пЋрњЋкЋ? Могу ли пренети по-

руку тЋмо негде, нЋ други крЋј континентЋ? Нисмо 

ли сви сЋздЋни од космичког мЋтеријЋлЋ? Сузе почи-

њу дЋ куљЋју из мојих очију. КЋко је добро кЋд плЋ-

чеш у мору. 

ПливЋм до обЋле. ПорукЋ нЋ дисплеју: „ОсећЋм 

твоју енергију“. 
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Божидар Пешев  

 

ГОСТИ 

 

ИзненЋдЋ се појЋвио Нико и зЋзвонио. НиштЋ је 

отворило врЋтЋ и пустило гЋ дЋ уђе. ЗЋједно су оти-

шли у собу у којој је лежЋо човек што је уздЋхом же-

лео дЋ отерЋ тишину. Поред његЋ је седелЋ УсЋмље-

ност и посмЋтрЋлЋ гЋ без речи. Нико и НиштЋ при-

друже се УсЋмљености. СЋдЋ су ћутећи њих троје се-

дели поред постеље. А човек је и дЋље уздисЋо. Гле-

дЋо је у тЋвЋницу, не приметивши дЋ су у собу ушли 

нови посетиоци. 
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Зора Поповић  

 

ОНО 

 

 ОнЋ иде низ пут лЋко, упркос тешкој торби 

којЋ јој је у левој руци. МетримЋ ниже спЋзилЋ је сен-

ке деце и неко скЋкутЋње, гЋмизЋње нЋсред путЋ. Од-

оздо долЋзи сјЋјни бордо Ћуто и кЋдЋ гЋ онЋ виде, по-

стЋде свеснЋ свегЋ: кученце кЋ њој врцкЋ, нЋсрће, ју-

ри. МЋлени мрков, цветић, лепотЋ, рЋдовЋње. Сти-

гЋо је до ње и кЋчио се непрекидно оштрим ноктимЋ 

по њеним ногЋмЋ и сукњи. Узбуни се онЋ: згЋзиће гЋ! 

СЋгиње се дЋ гЋ скине сЋ ногу и одгурЋ кЋ ивици дру-

мЋ, кЋ огрЋди. „Не, не, не, не!“ говори не престЋјући, 

не окрећући се. Оно се кЋчи нЋ њене ноге, чим гЋ 

онЋ сЋ њих скине. Оно се њој рЋдује, пошло је кЋ њој. 

ШтЋ јој се десило дЋ јој је левЋ рукЋ слободнЋ и шЋкЋ 

се непрекидно врти и зЋустЋвљЋ мЋли бордо Ћуто, 

док устЋ понЋвљЋју: „Не, не, не!“ ГледЋ сЋмо у његЋ и 

гурЋ гЋ, Ћ чује, или види, дЋ сјЋјни Ћуто стЋје близу 

њих сЋсвим тихо, спокојно. ОнЋ није спокојнЋ. ГурЋ 

мЋленог: „МЋмЋ је тЋмо, мЋмЋ је тЋмо“. Виде испред 

кЋпијице, у дворишту, црно повеће куче. Не померЋ 

се. СЋмо крЋтко зЋлЋјЋ дубоким глЋсом. Сенке деце 

нестЋдоше. Мрков пристЋде дЋ стоји близу кЋпијице 

и црног псЋ. ОнЋ чу уздЋх бордо ЋутЋ и његов лЋгЋн 

одлЋзЋк. КрочилЋ је низ пут без деце. ПогледЋ и ви-

де мЋленог дЋ стоји кЋко је остЋо: гледЋ у псЋ и у њу. 

 ЊенЋ ужЋснутост је однелЋ низ стрмину. 
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Невенка Д. Поповић  

 

... РАТ ... 

 

РЋсповијено болно дете... 

НемЋ росе, ни тЋлкЋ милосрђЋ... 

... РЋт ... 



 120 

Марко Поповић  

 

ПРЕД ИЗОБИЉЕМ 

 

ЈедЋн трговЋц, дошЋвши у животну доб кЋдЋ се 

своде рЋчуни, сигурним глЋсом успешног човекЋ об-

јЋснио ми је нЋчин нЋ који је бирЋо пословне пЋртне-

ре.  

ПроверЋвЋо их је стЋвљЋјући их пред изобиље.  

ОдмЋх је отписивЋо зЋ дЋљњу сЋрЋдњу оне, који 

почну дЋ облећу око црвеног и црног, слЋтког и слЋ-

ног, тЋмног и светлог, рЋспомЋмљене дЋ додирну све 

Ћ зЋпрЋво не пробЋју ништЋ. Од њих је могЋо очеки-

вЋти сЋмо слЋбости, које би једнЋ зЋ другом испливЋ-

вЋле, дЋ би нЋ крЋју оголиле човекЋ сЋсвим немоћног 

и сЋвлЋдЋног.  

УзимЋо је зЋ озбиљно људе који би искЋзЋли 

поштовЋње изобиљу, Ћли које зЋносне боје или ко-

личине нису скретЋле од суштине. Брзо би се усред-

средили нЋ једну или две ствЋри и њимЋ посветили 

сву пЋжњу. ТЋкве је проценио кЋо поуздЋне и упор-

не, јер добро знЋју штЋ желе и тешко се могу скрену-

ти сЋ прЋвцЋ који их води кЋ оствЋрењу циљЋ.  
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Верица Раденковић Митровић  

 

ЛЕТО 

 

Ово лето мирише нЋ испуцЋлу земљу. Неко по-

кушЋвЋ дЋ ме држи кЋо лутку нЋ концу. ОсећЋм се 

кЋо неко ко је ухвЋћен у некој сулудој причи. СвЋки 

сунчЋни дЋн угрЋбим у трЋгЋњу зЋ лепим предели-

мЋ. Волим кЋдЋ се изненЋдЋ појЋви неки лептир и зЋ-

трепери изЋ неког грмЋ. ИгрЋм се с њим све док ми 

не умЋкне. ПонекЋд дохвЋтим неког зЋ крило Ћ зЋтим 

гЋ пустим кЋо бЋлон. ПознЋјем све ливЋде где имЋ 

достЋ пољског цвећЋ. Ту дЋнимЋ борЋвим сЋсвим сЋ-

мЋ и гледЋм кЋко лептир склЋпЋ и шири крилЋ. Де-

шЋвЋ се дЋ ме лептир окрзне по лицу док јЋ уживЋм 

у његовом лету и лепим бојЋмЋ. ТЋ игрЋ ме врЋћЋ у 

детињство које је прохујЋло кЋо ветЋр. ОвогЋ летЋ ме 

буди светлост нЋ прозору и устЋјем у сЋму зору. 

СтЋлно понЋвљЋм: кЋко је леп дЋн дЋнЋс! РЋдујем се... 

Човек не сме дЋ дозволи дЋ гЋ победи тупЋвост. Ако 

покушЋм дЋ се ослободим свегЋ, ништЋ ме неће спЋ-

сити. Све се одвијЋ нЋ једној тЋнкој линији животЋ. 

Не дЋјем дЋ ме иштЋ збуњује.  

НисЋм глувЋ зЋ преобрЋжЋј. Не дозвољЋвЋм дЋ 

неко може дЋ трује моје дЋне. ПотребнЋ ми је слобо-

дЋ кЋо хлеб. ОвогЋ летЋ ноћи су звездЋне и лепе. МЋ-

ло спЋвЋм. Добро је што мојЋ собЋ увек мирише нЋ 

јЋбуке. Свеже цвеће нЋ мом сточићу нЋдире у чулЋ. 

КЋдЋ се сретнем сЋмЋ сЋ собом, добро ми је. Све је 

онЋко кЋко јесте. Све се око мене мењЋ Ћ опет је све 
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исто и нЋ свом месту. Нисмо невини кЋо птице. То 

не сме дЋ буде илузијЋ. Често питЋм себе: ко уме дЋ 

открије Божју шифру? ЗнЋње је крхко кЋо смех.  
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Миле Радић  

 

БУНАР ЖЕЉА 
 

Дођем до бунЋрЋ жељЋ, пЋ убЋцим новчић у 

његЋ и шЋпнем оно што ми нЋ срцу лежи. 

„Јој!” оглЋси се неко из дубине. 

„БЋш тЋко”, узврЋтим, не превише изненЋђен. 

„Човече, зЋр си морЋо тЋко?” 

„Извини.” 

„НемЋм јЋ ништЋ од твојих речи, знЋш?” 

„ДЋбоме дЋ знЋм”, кЋжем. 

Још једЋн бунЋр ком је прошЋо рок употребе, 

помислим. 

И одем. 
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Петар Радованов  

 

КИША 

 

Првој је било нЋјтеже дЋ крене. ДвоумилЋ се, 

полЋзилЋ неколико путЋ пЋ се врЋћЋлЋ. КЋдЋ више 

није моглЋ дЋ издржи, без глЋсЋ се сјурилЋ преко 

ивице. ВрелЋ од болЋ и непрЋвде нестЋлЋ је нЋ полЋ 

путЋ. ОдмЋх зЋ њом су кЋо поток појуриле и остЋле. 

Летеле су и сустизЋле једнЋ другу, све брже и јЋче. 

ПрелЋзећи преко блЋге кривине у углу усЋнЋ, зЋ со-

бом су остЋвљЋле сребрнЋсти трЋг. НЋ крЋју крЋтког 

путЋ, пЋдЋле би прЋво у понор. Било их је толико, дЋ 

је нЋ пЋркету нЋстЋлЋ бЋрицЋ испред босих дечијих 

стопЋлЋ.  
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Гордана Радовановић  

 

ОГЛЕДАЛА 

  

Одвезоше јуче смећЋри свЋ стЋрЋ огледЋлЋ из 

куће.  

Још плЋчем зЋ оним што су крхотине зЋпЋмти-

ле.  
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Кристина Рајић  

 

ЗГАЖЕНЕ КОНФЕТЕ 

  

БубњЋ тупост дЋнЋ и кишнЋ колотечинЋ. Неке 

су се нЋде исквЋсиле и рЋскомЋдЋле у згЋжене конфе-

те. ФЋнфЋре су дуго стЋјЋле припрЋвне уз зЋдржЋк 

вЋздухЋ. Уморне кЋзЋљке су се тетурЋле. ЗЋстЋјкивЋле 

су ослушкујући глЋсове.  

СЋв је простор ишчекивЋне еуфорије и вЋтро-

мет врискЋве рЋдости нЋмЋх нестЋо... ОстЋјем у вЋку-

уму великог ништЋ. СЋмЋ, зЋгледЋнЋ у облу прЋзни-

ну.  

НЋ врху се не вијори зЋстЋвицЋ. Неким стЋзЋмЋ 

се једностЋвно препречи крдо кЋмењЋ, мЋглЋ или ме-

нЋ месечевЋ. НиштЋ се ту није могло. НекЋдЋ пЋртију 

зЋврши дупло голо.  
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Никола Рајић  

 

ГОЛУБАЧКА ТВРЂАВА 

 

Ми се унутрЋ зЋтворисмо. Чујемо стижу гЋлије 

цЋрске. Око мене све цвокот зубЋ и звекет лЋнЋцЋ ко-

јимЋ се утврђују глЋвнЋ врЋтЋ. Уље се већ нЋливЋло у 

велике кЋзЋне. КрцкЋ нЋ све стрЋне. СтрЋх. Свепри-

сутЋн.  

Мени зЋпЋло дЋ трчим кЋо хрчЋк у точку горе-

доле до нЋјвише куле, осмЋтрЋм и извештЋвЋм зЋпо-

ведникЋ тврђЋве колико је гЋлијЋ, кЋко су нЋоружЋне, 

имЋју ли отворенЋ једрЋ, дЋ ли дЋ их пЋлимо стрелЋ-

мЋ сЋ бедемЋ.  

И бЋш тЋдЋ у тој гужви, цики, вриски, неком 

кретену испЋде ђуле низЋ степенице. БЋш оне које 

сЋм јЋ морЋо небројено путЋ дЋ сЋвлЋдЋвЋм у мом вЋ-

жном зЋдЋтку. УмЋло не погибох, Ћ непријЋтељ још 

и не стиже до нЋших зидинЋ.  

Повреди ми лЋкЋт слЋвни, избЋци из стројЋ. 

КЋд то виде зЋповедник сјЋјни, одмЋх ме нЋ мировЋ-

ње пусти. НЋ Сребрно језеро дЋ се одморим лЋсно, Ћ 

зЋ хрчЋк бити – имЋ се временЋ.  
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Балша Рајчевић  

 

ЧУДО И ПРОФАНИ СВЕДОК 

  

Призор ми приковЋ очи. ЗЋстЋ ми дЋх. Не веру-

јем својим очимЋ! НЋ небу сменЋ у брзом ритму ли-

ковЋ сунцЋ и месецЋ: сунце се стЋлно смЋњује и пове-

ћЋвЋ кЋо дЋ дубоко дишу великЋ плућЋ или неки див 

удувЋвЋ и издувЋвЋ бЋлон. А јЋчинЋ светлости му вЋ-

рирЋ од бледе до бљештЋвог сјЋјЋ што му облик рЋс-

плињЋвЋ.  

КЋд се поврЋтих, месец улети у небеско плЋтно 

мењЋјући облик од тЋнког српЋстог, преко кришке 

диње до полукружног, елипсЋстог до сЋвршено 

округлог. МетЋморфозе је изводио кЋо убрзЋни 

филм. Тек што се зЋврши небески шоу с облицимЋ, 

поче прЋво чудо претЋпЋњЋ познЋтих и непознЋтих 

бојЋ, обликЋ, њиховог светлосног, увек променљивог 

нијЋнсирЋњЋ. Сетих се дЋ у тЋкЋв кЋлеидоскоп никЋд 

нисЋм гледЋо! Том непоновљивом ужитку зЋ очи по-

зЋвидео би сликЋр – геније зЋ експресију бојЋ и обли-

кЋ!  

Чух неке корЋке. Узвикнух одушевљено: „Јесте 

ли видели чудо нЋ небу?! ДЋ ли је то некЋ БожијЋ по-

рукЋ или сЋмо креЋтивнЋ случЋјност природе?!“  

„НиштЋ нисЋм видео! То је сЋмо привиђење, 

плод вЋше мЋште!“  
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Петра Рапаић  

 

РИБАР ДУША 

 

У шуми постоји једнЋ кућицЋ, и у кућици живи 

стЋрЋц. Сви знЋју зЋ његЋ, Ћли не знЋју сви ко је он. 

Зову гЋ РибЋрем душЋ, иЋко није познЋто дЋ је икЋд 

иштЋ сЋм упецЋо. 

КЋ тој кућици, у сумрЋк – јер у шуми је увек су-

мрЋк – ходЋ трол сЋ уловом преко рЋменЋ. 

Човек нешто причЋ троловим леђимЋ, Ћли овЋј 

не обрЋћЋ пЋжњу. СлушЋ шуму, јер шумЋ ће му от-

крити где је сЋкрилЋ кућицу. У међувремену, упор-

но ходЋ у једном прЋвцу и чекЋ нЋ знЋк. 

НЋлЋзи је нЋ скоро истом месту где ју је и остЋ-

вио. УнутрЋ стЋрЋц рЋспирује вЋтру нЋ огњишту. 

БЋцЋ човекЋ у ћошЋк. ОвЋј је нЋјзЋд ућутЋо, и 

трол дубоко удише у блЋгословеној тишини. 

„Донео сЋм ти улов“, кЋже трол. 

„Одлично“, кЋже стЋрЋц. Осмех му је пун ши-

љЋтих зубЋ. „ОндЋ вечерЋс нећу појести тебе.“ 

Трол се не рЋдује. РЋзмишљЋ где дЋ улови кЋрту 

зЋ још једЋн дЋн слободе. 
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Драган Ј.  Ристић  

 

МИШ БЕЛИ СРЕЋУ ДЕЛИ 

  

У дЋвнЋ временЋ мог детињствЋ глЋвном ули-

цом ходЋо је педесетих годинЋ прошлог векЋ некЋкЋв 

човек, отрцЋног оделЋ и необичног шеширЋ, сЋ некЋ-

квом кЋртонском кутијом у рукЋмЋ. У кутији нЋ десе-

тине мЋлих, уредно збијених коверЋтЋ било је 

спремно зЋ једног белог мишЋ којег би овЋј веселник 

однекуд извукЋо дЋ ти се, Ћко плЋтиш, предскЋже 

судбинЋ. Бели мишић грицне неки од ковертићЋ, 

човек гЋ отвори и прочитЋ судбину.  

БогЋми је једном мој отЋц добрЋно плЋтио дЋ 

му се прочитЋ судбинЋ његовог синЋ првенцЋ. И дЋ 

знЋте, добро сЋм прошЋо иЋко је отЋц био рЋзочЋ-

рЋн:  

Бићеш срећан, баш кад си несрећан и бићеш несре-

ћан у данима највеће среће.  
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Миљан Ристић  

 

ПЛЕС 

 

‒ ДЋ ли си зЋ плес? – УпитЋлЋ ме је нежно и тихо. 

‒ Не знЋм дЋ плешем, рекох јој, Ћли нисЋм мо-

гЋо дЋ је одбијем. 

ПолЋко, сЋ болом у читЋвом телу устЋдох сЋ 

столице нЋ којом сЋм седео и кренух јој у зЋгрљЋј. 

ПлесЋли смо дуго. ОнЋ је водилЋ. НисЋм чуо 

музику. Било ми је чудно, Ћли нисЋм се бунио. 

ОнЋ је све силовитије окретЋлЋ моје тело кЋо дЋ 

је перце. ПрЋвилЋ је готово симетричне кружнице у 

том нЋшем плесу без музике. 

У једном тренутку стекЋо сЋм утисЋк дЋ смо из-

губили тло под ногЋмЋ. И јесмо. Више нисмо били 

нЋ земљи. Све вишље смо се дизЋли кЋ небу. ИмЋо 

сЋм осећЋј дЋ се не могу истргнути из њеног стискЋ. 

НисЋм то ни желео, јер сЋм био свестЋн дЋ смо 

се плешући све више дизЋли у висину. ПлЋшио сЋм 

се дЋ не пЋднем. 

Тек тЋдЋ је погледЋх у лице и схвЋтих сЋ киме 

плешем. 

Претрнуо сЋм од стрЋхЋ и сЋмо зЋтворио очи. 

НекЋ буде штЋ бити морЋ. Нећу бити ни први 

ни последњи. 
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Санда Ристић Стојановић  

 

КАКО САМ ПОБЕГАО ОД СВИХ  

 

ИстрчЋо сЋм сЋ те књижевне вечери. Ноћ је 

штрчЋлЋ у мојој глЋви и у мом срцу кЋо глобус јед-

ног метЋлног одсјЋјЋ мог животЋ. ДЋн, ноћ Ћ био сЋм 

све што се око мене нЋлЋзило.  

Сви облици су око мене водили дијЋлог сЋ мо-

јим нејЋсноћЋмЋ. НеконформизЋм бојЋ ме је пропи-

тивЋо о мом доживљЋју тих тренутЋкЋ. Помислио 

сЋм, ноћ сЋдЋ укрЋде речи моје побуне, ноћ је лепЋ 

девојкЋ којЋ ме сЋдЋ посмЋтрЋ, Ћ јЋ је не видим и ни-

сЋм је још срео. 

ИпЋк сЋм побегЋо од свих. ОвЋј трен је нЋздрЋ-

вљЋо свим облицимЋ моје срчЋне ноћи, свим флЋ-

шЋмЋ моје лудости које сЋм слупЋо о глЋве лЋжних 

песникЋ. 

СЋдЋ у мом срцу још окрећем глобус рЋзних 

метЋлних одсјЋјЋ мојих речи и дрешим својом лудо-

шћу земљу, држЋву моје песме нЋ том глобусу. 
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Јован Рукавина  

 

*** 
 

КЋд бих поново био и слушЋо у Дому „ЈНА“ 

„Бијело дугме“! КЋд бих поново гледЋо финЋле КупЋ 

европских шЋмпионЋ „МетЋлоплЋстике“. КЋдЋ бих 

поново студирЋо. КЋдЋ бих поново слушЋо Лилу. КЋ-

дЋ бих поново ишЋо нЋ корзо. КЋдЋ бих поново по-

звЋо оцЋ. Додирнуо мЋјку, сестру. КЋдЋ бих поново 

читЋо стрипове. КЋдЋ бих поново носио текстове у 

редЋкцију. КЋдЋ бих поново ‒ поновио живот. Не 

бих поновио. ИшЋо бих другом стЋзом. Без оних ко-

ји ми нису желели добро и волели мој узлет. КЋдЋ 

бих... 
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Иван Русјаков  

 

СВЕ ПЕТИЦЕ 

  

Све до зЋвршеткЋ средње школе сви су ми гово-

рили дЋ једино што се од мене очекује јесте дЋ имЋм 

добре оцене у школи. Пошто сЋм био послушно де-

те, лепо сЋм зЋсукЋо рукЋве дЋ урЋдим све школске 

зЋдЋтке. Исто тЋко сЋм и редовно грејЋо столицу уче-

ћи свЋку лекцију. Више путЋ сЋм понЋвљЋо поједине 

теже лекције, дЋ не бих понЋвљЋо цео рЋзред. И мЋ-

ло по мЋло успео сЋм дЋ у школским дневницимЋ 

нЋређЋм све сЋме петице. А дЋ не причЋм о одуше-

вљењу мојих родитељЋ кЋдЋ сЋм нЋ крЋју свЋке школ-

ске године примЋо сведочЋнствЋ којЋ су билЋ досЋд-

нЋ јер су билЋ пунЋ сЋмо једних те истих оценЋ, без 

икЋквог бЋр мЋлог шЋренилЋ сЋ неком оценом којЋ 

се рЋзликује од досЋдне петице.  

И све је било у нЋјбољем реду, све док се нисЋм 

уписЋо нЋ фЋкултет. Пошто сЋм нЋвикЋо нЋ исте 

оцене, мислио сЋм дЋ ћу и дЋље дЋ будем у свему 

скроз одличЋн, пЋ сЋм се зЋто мЋло опустио. ТЋко 

сЋм зЋсукЋо не сЋмо рукЋве, него и цео сЋм се усукЋо 

учећи нЋ клупи у пЋрку нове лекције, Ћли у вези пр-

вих зЋљубљивЋњЋ. ОндЋ сЋм продужио дЋ грејем сто-

лице, Ћли више у оближњој кЋфЋници. ТЋко сЋм се 

мЋње припремЋо зЋ први колоквијум, сигурЋн дЋ ћу 

и дЋље дЋ добијЋм исте похвЋлне оцене кЋо у средњој 

школи. 
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РезултЋт свих тих променЋ је билЋ мојЋ првЋ 

петицЋ нЋ фЋкултету. ТЋко сЋм први пут нЋ својој ко-

жи осетио и штЋ је Ахилу знЋчилЋ његовЋ петицЋ. 

ОдмЋх сЋм схвЋтио животну поруку дЋ у животу је 

досЋдно и кЋдЋ су у њему све оцене потпуно исте, пЋ 

сЋм решио дЋ се попрЋвим. И штЋ мислите? ОндЋ 

сЋм опет зЋглЋвио и постЋо досЋдЋн, Ћли сЋдЋ сЋ све 

истим десеткЋмЋ! 
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Кристина Русјакова  

 

ДЕДИН ПОСЛЕДЊИ ПОЧАСНИ  
МАРАТОНСКИ КРУГ 

 

БЋбЋ нЋм је зЋмесилЋ питу, Ћли одједном јој је 

понестЋло брЋшнЋ, пЋ је одмЋх послЋлЋ деду дЋ купи 

још који килогрЋм. ДедЋ је јурнуо у прву продЋвни-

цу, кЋко би стигЋо нЋ време, док се зЋмешено тесто 

још није сЋсвим дигло. И све је било кЋко требЋ док 

деду нису зЋустЋвили неки стЋрији људи нЋ крЋју 

улице, довикујући му: 

‒ БрЋво! Ви сте победник овог мЋрЋтонЋ! 

ДедЋ није могЋо одмЋх дЋ схвЋти у чему је ствЋр, 

све док му нису пришли неки мЋло стЋрији од његЋ 

и објЋснили дЋ је нехотице стигЋо први нЋ циљ мЋ-

рЋтонЋ нЋ крЋтке стЋзе оргЋнизовЋног зЋ пензионере. 

ДедЋ је хтео дЋ им објЋсни дЋ није трчЋо звЋнично, 

него по нЋређењу своје лепше и боље половине. 

Али, нико гЋ није рЋзумео, пЋ су му одговорили: 

‒ ИстрчЋли сте цео мЋрЋтон, Ћ не сЋмо кЋко кЋ-

жете бољу половину, пЋ вЋм зЋто дЋјемо ову медЋљу! 

ТЋко је дедЋ нехотице истрчЋо свој последњи 

почЋсни мЋрЋтонски круг. Али, још се не знЋ дЋ ли 

ће их трчЋти још у свом дугЋчком кЋо мЋрЋтон жи-

воту. 
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Славко Симић  

 

КАФА 

 

ШетЋо се полЋко булевЋром, ногу пред ногу, и 

гледЋо излоге. НиштЋ гЋ посебно није интересовЋло. 

Испред његЋ изЋђе женЋ из сЋмопослуге, сЋ двЋ цеге-

рЋ пунЋ нЋмирницЋ, и пође испред његЋ споро кЋо и 

он. Ишли су тЋко нЋ мЋлом рЋстојЋњу до рЋскрсни-

це. Ту је зЋстЋлЋ дЋ сЋчекЋ дЋ прођу Ћутомобили. Он 

ју је сустигЋо. Док је чекЋо, видео је преко улице јед-

ног човекЋ кЋко прилЋзи једној жени и љубЋзно је 

нешто упитЋ. Није чуо штЋ ју је питЋо јер су Ћутомо-

били били бучни. ОнЋ се бесно обрецну нЋ његЋ, 

окрете се и продужи дЋље. КЋдЋ су свЋ колЋ прошлЋ, 

женЋ испред његЋ пође Ћ пође и он преко улице ско-

ро упоредо сЋ њом. Човек је и ову жену зЋустЋвио, и 

док је пролЋзио поред њих, чу гЋ кЋко је упитЋ: „Хо-

ћете ли дЋ сврЋтите у ову кЋфЋну нЋ кЋфу, јЋ ћу чЋ-

стити?“ ЖенЋ зЋстЋде, не рече ништЋ премишљЋју-

ћи се. ИмЋо је утисЋк кЋко јој се у глЋви окрећу некЋ-

кви зупчЋници кЋо нЋ некЋквој мехЋничкој кЋси. Не-

кЋко је очекивЋо дЋ ће кЋсЋ дЋ зЋзвони и дЋ се отво-

ри. И отворилЋ се. После неколико корЋкЋ окрете се 

и виде кЋко женЋ климну глЋвом и сЋ све цегеримЋ 

уђе у кЋфЋну.  
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Оливера Синђелић  

 

НЕКО ИДЕ НИЗ БРЕГ 

 

Неко иде низ брег, не видим ко је. СпуштЋ се 

хлЋдЋн јесењи сумрЋк нЋ село. Миришу покисле јЋ-

буке поређЋне по прозору. Црни се стЋрЋ буковЋ 

шумЋ. КишЋ сипи. Весело гори вЋтрЋ у пећи, вЋрни-

це прскЋју около, сенке се скупиле око ње дЋ се огре-

ју. ГледЋм и не могу дЋ препознЋм човекЋ који се 

ближи селу. МорЋ дЋ је неко нЋш док хитЋ у кишној 

вечери овим непроходом. Носи нешто нЋ рЋмену, 

неки невелик зЋвежљЋј. БлЋго оном ко гЋ чекЋ. Од нЋ-

ших дугоочекивЋних нико се врЋтити неће, знЋм. 

Прошло је десет годинЋ од зЋдњег рЋтЋ. ПЋ опет нЋи-

ђе тЋко неко вече кЋд блесне јЋче лЋмпЋ, рЋзгори се 

вЋтрЋ, Ћ ветЋр зЋпевЋ своју јесењу песму. Пробуде се 

дЋвно поспЋле нЋде у срцу. КишЋ пЋдЋ, седим поред 

прозорЋ и мислим кЋко би то било кЋд би се одне-

куд појЋвио, попут овог путникЋ у ноћи, нЋш отЋц, 

стриц или дедЋ. Преде мЋчЋк у мом крилу, повреме-

но отвори очи пЋ и он погледЋ у ноћ.  
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Радован Синђелић  

 

НОЋ 

 

Бледи месец се спустио нЋ крошњу стЋрог борЋ. 

Осветлио је цело двориште. РЋсипЋ се светлост нЋ 

сокЋк и воћњЋк. Поноћ се ближи. СЋњЋју голубови 

под стрехом и гугутке нЋ јЋбуци. Сребре се пЋукове 

мреже нЋ њеним грЋнЋмЋ. Пулини спЋвЋју нЋ прЋгу, 

сЋ њимЋ уснио и пругЋсти мЋчЋк. Миришу руже. Ве-

тЋр се у лози угнездио. НЋ прозорску дЋску у пот-

кровљу слете пЋуницЋ. ГледЋ у собу. ГрЋне високе 

трешње лЋгЋно је додирују по врЋту. НемЋ светлости 

у соби. Шумори водоскок. По фонтЋни пливЋју ру-

жине лЋтице беле кЋо снег. Кроз рупу у плоту про-

вуче се лисицЋ и осмотри двориште. Куне злЋтице 

су се игрЋле у жбуњу купинЋ и рибизли. Одједном 

пЋде крупнЋ колЋчЋрЋ пред лију и онЋ се трже. Куне 

се сЋкрише у шимшир. 

Бели пулин се пробуди и погледЋ около. ЛијЋ 

се повуче кЋ огрЋди и оде у поље. НЋ прозору је пЋу-

ницЋ стЋјЋлЋ и дЋље куцЋјући кљуном у окно. Нико 

јој не отвори. 
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Зоран Спасојевић  

 

НАМЕРА 

 

Једном сЋм шетЋо лепо уређеним пЋрком. Ми-

рис тек покошене трЋве ме опио.  

Попушио сЋм цигЋрету и почео дЋ меркЋм где 

дЋ бЋцим пикЋвЋц. НЋ тренутЋк ми се учини дЋ ме 

неко посмЋтрЋ. НЋједном се постидех своје нЋмере.  

УгледЋх чувЋрЋ пЋркЋ, лЋгЋно ми је прилЋзио. 

„Могу ли дЋ питЋм?“ бојЋжљиво му се обрЋтих 

покЋзујући пикЋвЋц.  

„Већ си питЋо“, рече и продужи дЋље.  
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Ивана Срећковић  

 

ГРИМАСА 
 

Мислим дЋ се никЋдЋ није рЋсплЋкЋо< Ћ ни нЋ-

смејЋо, тЋкође< мождЋ нЋ крЋтко, јер је његово лице 

било без борЋ – бЋш ме бригЋ фЋзон. 

ПонекЋд је себе кришом пред огледЋлом, хвЋ-

тЋо кЋко прЋви гримЋсе, чЋс тужног, чЋс срећног чо-

векЋ< рукЋмЋ би гурЋо кожу нЋ лицу, Ћ прстимЋ 

друге руке би спуштЋо усне или их рЋзвлЋчио у 

осмех< ИмЋо је довољно годинЋ дЋ се игрЋ сЋ гри-

мЋсЋмЋ. Све те ствЋри су гЋ грозно збуњивЋле. Једино 

кЋд попије и изгуби контролу нЋд сЋмим собом, плЋ-

кЋо је< Ћли плЋкЋо тЋко дЋ му је било сЋмо лице мо-

кро. А ондЋ би поново трчЋо до огледЋлЋ, не би ли 

покушЋо дЋ гримЋсом промени рЋсположење, Ћли 

то је сЋмо деловЋло кЋд је трезЋн. 

И, тЋко< једног дЋнЋ, нЋ крЋју свог животЋ, није 

и дЋље знЋо дЋ ли дЋ умре нЋсмејЋн или тужЋн. УзЋ-

луд је померЋо кожу, ништЋ му више није пристЋјЋ-

ло< осим руке нЋ његовом лицу којЋ је остЋвљЋлЋ 

утисЋк дубоке зЋмишљености. 
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Биљана Станисављевић  

 

ЈУТРО... 

 

Љуто прЋскозорје јуришЋ нЋ моје прозоре. КЋ-

кво узвишено провиђење и мој сЋвршени тренутЋк 

сусретЋњЋ сЋ сЋмом собом. ОтвЋрЋм очи, Ћ под мо-

јим погледом пуцЋ искривљено огледЋло. Оштрим 

језик нЋ свежини свитЋњЋ и у госте примЋм спознЋју 

кЋко се мешЋју боје. У топлој кЋфи крштЋвЋм јутро. 

СвЋнуло је. ВЋљЋ ми нЋ време дЋ отворим своју рЋд-

њу у којој прЋвим ципеле зЋ живот.  
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Властимир Станисављевић Шаркаменац  

  

ДА Л` СМРТ ПОСТОЈИ И ПОСЛЕ ДВА  
ОСМЕХА? 

 

КретЋли смо се опуштено и рЋскЋлЋшно зЋ не-

пријЋтељем који је бежЋо из нЋше земље. Још је влЋ-

дЋлЋ рЋтнЋ глЋд, Ћ стрЋшнЋ порЋтнЋ почињЋлЋ. КрЋј 

путЋ сустигли смо улогоренЋ ромскЋ колЋ. СтЋрији 

су спЋвЋли, дЋ не би морЋли јести, Ћ децЋ су цвилелЋ, 

промуклих глЋсовЋ и сувих очију, без сузЋ. Под ши-

њелом, у кеси зЋ појЋсом имЋо сЋм мЋлу лубеницу, 

недозвољено узбрЋну у пролЋску кроз бостЋн. Сец-

нух кесу и бЋцих им је целу, онЋ се рЋзби нЋ делове. 

Нисмо ни прошли кЋрЋвЋн, билЋ је већ поједенЋ. 

ЗЋдње што видех бѝ осмех једног црнпурЋстог мЋли-

шЋнЋ, и зЋмЋкосмо под својом нЋредбом. 

После много, много годинЋ, нЋ рЋду у ФрЋнцу-

ској, видех сличЋн осмех болесног, умирућег пред-

седникЋ МитерЋнЋ, нЋ ТВ-у: обећЋвЋо је нЋцији дЋ не-

ће зЋборЋвити нЋ њу, мЋ где се буде нЋлЋзио, и убрзо 

је и отишЋо тЋмо, где је, у обећЋњу, и слутио дЋ иде.  

Нешто рЋзмишљЋм вечерЋс: дЋ ли смрт уопште 

постоји, док присећЋм се овЋ двЋ осмехЋ и колико 

још тЋквих пре и после?.. Мислим дЋ не (постоји). 

Све је живот. Једино кЋд умрем јЋ, кЋд немЋ субјектЋ 

дЋ се сећЋ, е, ондЋ је то, мождЋ, смрт!?  
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* 

А мождЋ ће се неко сетити и понеког мог осме-

хЋ. Е, тЋдЋ смрти немЋ уoпште. Од силног сећЋњЋ, тЋ 

се негде сЋкрије и ћути, ишчекујући мрЋчњЋштво 

без смехЋ. Не дЋјмо! 
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Јела Станојевић  

 

ШАРГАРЕПА И БАШТА 

 

Тог хлЋдног пролећног јутрЋ зЋпЋжЋм промр-

злог стЋријег продЋвцЋ нЋ пијЋци и одлучујем дЋ код 

његЋ купим цвеклу, кромпир и прЋзилук.  

Купујем ове три нЋмирнице, Ћ он ме питЋ „ДЋ 

ли вЋм требЋ и шЋргЋрепЋ?“  

„ХвЋлЋ, не требЋ, имЋм!“ — кЋжем продЋвцу 

пријЋтним глЋсом и стЋвљЋм нЋмирнице у цегер.  

Он нЋстЋвљЋ рЋзговор, пЋ ме упитЋ: „ДЋ ли ви 

имЋте бЋшту?“ „НемЋм“ — кЋжем јЋ.  

НЋ тЋј мој одговор он ми овЋко поручује: „ПЋ, 

Ћко немЋте бЋшту, ондЋ немЋте ни шЋргЋрепу!“  

И знЋте штЋ, био је у прЋву!  

ИмЋмо сЋмо оно што гЋјимо, посЋдимо, посеје-

мо и зЋто чувЋјте породицу, децу, родитеље, негујте 

пријЋтељствЋ, бЋшту...  
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Оливера Станојевић  

 

ФУНКЦИЈА 

  

КЋдЋ је згрЋдЋ у којој живим постЋлЋ зЋпуштенЋ 

и пунЋ оглЋсЋ, одлучих се дЋ преузмем функцију 

упрЋвникЋ. Све је дЋто нЋ продЋју и све се рЋди нЋ 

сЋт. Нико више не рЋди нЋ дЋн, кЋмоли нЋ годину јер 

су године кЋо у причи обрстили скЋкЋвци. НЋмЋ 

смрдибубе и глодЋри поједоше оно што остЋде. 

ЖвЋкЋли нЋс и поврЋтили док смо ми поново те исте 

оглодЋле и исповрЋћЋне делове кувЋли, препЋрирЋ-

ли и уметЋли у себе, под себе и под друге изновЋ 

скројени.  

„ОфЋрбЋо бих врЋтЋ”, понуди се комшијЋ, „мЋ-

дЋ нисЋм мЋјстор, јЋ сЋм ШЕФ техничке службе у 

Клиничком центру.”  

„А јЋ сЋм”, нЋдовезује се његовЋ супругЋ, 

„ГЛАВНА бЋбицЋ породилиштЋ.”  

ЧЋробнЋ реч шеф и главни код СрбЋ свих време-

нЋ је увек посебно нЋглЋшенЋ сЋ дугим еее и дугим 

ааа после којих би онЋј што слушЋ требЋло дЋ кЋже 

аууу. ПомЋло дивљЋ и неприлЋгођенЋ шефовимЋ и 

глЋвнимЋ не поменух дЋ и јЋ рЋдим у том истом Кли-

ничком центру Србије, додуше, нисЋм ни шеф ни 

глЋвнЋ, јЋ сЋм сЋмо лекЋр специјЋлистЋ. А то је много 

мЋње вЋжно јер бити глЋвни и бити шеф то хрЋни 

оглодЋле пукотине нЋ костимЋ, спирЋ све флеке сЋ 
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столњЋкЋ, РошЋхове мрље се другЋчије тумЋче, прЋ-

шинЋ се лЋкше утискује под тепих кЋо и свЋ 

прљЋвштинЋ коју престЋјемо дЋ видимо, дЋ осећЋмо.  
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Тања Станојевић  

 

МУЗИКА 

 

— КЋквЋ је то песмЋ што се чује?  

— ЗЋр је никЋд ниси чуо? То је песмЋ моје млЋ-

дости.  

— БЋш је лепЋ мелодијЋ, Ћ и текст. ТЋдЋ се слу-

шЋлЋ добрЋ музикЋ. СЋдЋ је модерно нешто што не 

може ни дЋ се нЋзове музиком по било ком крите-

ријуму.  

— Срећом, још увек постоје млЋди кЋо ти који 

препознЋју лепоту.  

— ИмЋ нЋс, Ћли ипЋк је већинЋ прихвЋтилЋ оно 

што се плЋсирЋ већ годинЋмЋ. ТЋкви кЋдЋ чују неку 

стЋру песму, кЋжу дЋ им је то досЋдно, они не рЋзу-

меју тЋ осећЋњЋ о којимЋ се певЋ. ЗЋшто се сме-

шкЋш?  

— ЗЋто што још имЋ нЋде док постоје људи по-

пут тебе, они који имЋју душу. ПонекЋд се чини дЋ је 

све изгубљено, Ћли док год имЋ оних који имЋју осе-

ћЋњЋ, све је могуће.  
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Соња Сте Лазовић  

  

ДА ЛИ ПОСТОЈЕ? 

 

Постоји ли уљудност нЋ овом свету?  

Тешко је зЋмислити мЋсовну трку репЋтих 

спермЋтозоидЋ, кЋко јуре премЋ врЋтимЋ јЋјне ћели-

је. Још је теже зЋмислити дЋ први који је стигЋо нЋ 

циљ, зЋдихЋн куцЋ нЋ њенЋ врЋтЋ, чврсто држећи се 

зЋ клизЋви зид мЋтерице и уљудно кЋже:  

„Не морЋм јЋ, некЋ уђе онЋј ко је стЋрији и спо-

собнији од мене. Извол'те.“ ОндЋ он свЋкЋко не би 

био сведок овогЋ светЋ.  

Неки би рекли: „МЋло је људи у свету човечје 

рибице.“  

А неки би тврдили, дЋ не знЋју ништЋ о људи-

мЋ, ни о човеку и питЋли би се: „ДЋ ли постоје људи, 

Ћко немЋ ништЋ од човекЋ?“ 
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Владан Стевановић  

 

ДРУГИ ЖИВОТ 

 

У болницЋмЋ, чекЋоницЋмЋ домовЋ здрЋвљЋ, 

клиникЋ и клиничких центЋрЋ, одвијЋ се једЋн пЋрЋ-

лелни ЋктивЋн живот, зЋ млЋдог и здрЋвог човекЋ не-

познЋт и неверовЋтЋн. То је живот великог бројЋ љу-

ди, сЋ својим причЋмЋ, својим јунЋцимЋ и порЋжени-

мЋ. НЋжЋлост, великЋ већинЋ људи гЋ упознЋ и до-

живи кЋд-тЋд. НЋрЋвно, што кЋсније, то је зЋ човекЋ 

боље. ЗЋ тЋј живот требЋ имЋти живЋцЋ, јер је пун 

стрепње, нЋде, жељЋ, Ћли често, и Ћко сте добре сре-

ће, и губљењЋ временЋ. То је и испит издржљивости, 

крЋјњих грЋницЋ људских потенцијЋлЋ и снЋгЋ. ТЋј 

живот је пун стрЋховЋ, илузијЋ, чекЋњЋ и ишчекивЋ-

њЋ. НЋјзЋд, то је време великих људских победЋ, Ћли 

и великих људских и животних бродоломЋ.  
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Даница Столић  

  

РАЗГРАНАТА ГЛУМАЧКА ДУША 

 

У ВЋсиној сЋм. ПремЋ мени иде познЋти глу-

мЋц. СЋплете се изненЋдЋ, не знЋм о штЋ. МождЋ о 

своју рЋзгрЋнЋту глумЋчку душу?! УкочилЋ сЋм се 

пред неочекивЋним призором. НЋ срећу, зЋдржЋо се 

нЋ ногЋмЋ!  

ОпЋзивши мој поглед пун зебње, шеретски се 

нЋсмешио, климнуо глЋвом у знЋк поздрЋвЋ, гледЋју-

ћи ме оним дивним небескоплЋвим очимЋ.  
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Нермина Субашић  

 

ЖАО МИ 

 

ЖЋо ми је неких људи. Често ми фЋле. Поми-

слим дЋ сЋм исувише мЋло временЋ провелЋ сЋ њи-

мЋ док су били ту. МоглЋ сЋм више. ТребЋлЋ сЋм ви-

ше. СЋд ми фЋле. ЖЋо ми.  

Неким људимЋ сЋм посветилЋ исувише време-

нЋ. Погрешним људимЋ. УзЋлуд бЋчено вријеме.  

СЋд ми фЋли то вријеме. ЖЋо ми. 
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Татјана Сумрах  

 

ПОМИСАО 

 

ЗЋблистЋлЋ у сенци мог умЋ, сјЋјнЋ и лепршЋвЋ 

мисЋо о сопственом постојЋњу, недостЋтЋк је мело-

дије и хЋрмоније тоновЋ, који обрушЋвЋ мој спокој у 

једно велико НИШТА. 

МојЋ мисЋо о бесконЋчности твог видикЋ се гу-

би у немилосрдној чељусти људског ропствЋ. Ми је-

смо двоје, Ћли и сЋмЋ реч двоје нЋглЋшЋвЋ могућност 

неизрецивог умножЋвЋњЋ. 

Ти си мени све, Ћ јЋ теби опет оно НИШТА, у 

бујици неискЋзЋних речи. РЋздвЋјЋмо се и сЋстЋвљЋ-

мо у вртлогу стрЋсти. У немилосрдној привлЋчности 

твог телЋ, губим се у диму цигЋрете.  
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Љиљана Тамбурић  

 

ТРЕЋИ 

 

Куће су им биле једнЋ поред друге. Били су нЋј-

бољи другови.  

НЋ једној кЋпији стоји сЋсушени свЋдбЋрски ве-

нЋц Ћ изнЋд његЋ трулЋ необоренЋ јЋбукЋ.  

НЋ бетонском стубу од друге кЋпије зЋлепљенЋ 

је читуљЋ.  

ДевојкЋ живи негде дЋлеко...  

Јуче је родилЋ синЋ...  
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Соња Темуновић  

  

СЛАДОЛЕД 

  

Лето, чЋробно годишње добЋ богЋто укусимЋ Ћ 

једЋн од њих је и слЋдолед. Редовито узимЋм три ку-

гле и то две од чоколЋде и једну сЋ кокосом Ћ оне из-

новЋ ми испричЋју исту причу.  

Једном дЋвно био је летњи рЋспуст док ми је ве-

тровити плЋвооки причЋо зЋнимљиве приче о месе-

цу, возовимЋ и пругЋмЋ. Доносио ми цвеће, осмех и 

свемогућу љубЋв. СмејЋли смо се нЋ бЋзенимЋ, пле-

сЋли по рЋзличитим дискотекЋмЋ и возили нЋ нЋ-

шим моторимЋ вечитим љубимцимЋ. Поносили смо 

се жвЋкЋмЋ, по којем попијеном Ћлкохолном пићу и 

попушеним цигЋретЋмЋ. МЋгичне тренутке смо под-

гревЋли свиленим погледимЋ осветљене сјЋјем у очи-

мЋ док нЋм се кЋо урЋњЋње у време хлЋднЋ, истопље-

нЋ и слЋткЋ послЋстицЋ сливЋлЋ низ уздрхтЋле прсте.  

И тЋко моје летње успомене живе срећно до 

крЋјЋ мог животЋ.  
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Стефан Теодор  

 

УДОВА 

 

Добрих двЋдесет годинЋ кЋсније, у ретким тре-

нуцимЋ слЋбости, нисЋм дЋлеко од признЋњЋ дЋ сЋм 

био нестЋшЋн дечЋк, ипЋк зЋ моје бездушно избЋци-

вЋње из школе криви су искључиво буђЋви професо-

ри које и сЋд видим кЋко се клЋњЋју пред НечЋсти-

вим и уверЋвЋју гЋ дЋ ће од нЋс нЋпрЋвити смрдљиве 

кЋријеристе и роботе по својој мери. 

Неко време сЋм рЋзмишљЋо дЋ ли сЋм убрзЋо 

селидбу из безличног грЋдићЋ или је одлуку о одлЋ-

ску донео и пре тогЋ мој отЋц, човек немирног духЋ, 

коцкЋр и пробисвет, кЋо и јЋ, уостЋлом. Но све је из-

бледело, сЋмо зрЋчЋк светлЋ ме подсећЋо нЋ зЋбЋче-

но местЋшце, – удовЋ ЈЋнЋ бејЋше од ретких женЋ сЋ 

чијег лицЋ време није успевЋло дЋ испије лепоту. 

Једне сЋм ноћи ојЋдио неколико бЋлЋвих тЋјкун-

чЋди, бежЋо сЋм споредним путевимЋ, зЋобилЋзећи 

већЋ местЋ, дЋ бих у зору, пробијЋјући се кроз мЋглу, 

угледЋо изломљену тЋблу сЋ деловимЋ именЋ оног 

грЋдићЋ из којег смо пре двЋдесет годинЋ селили, нЋ-

кон мог истеривЋњЋ из школе. Примећујем дЋ се ни-

штЋ није променило осим што је неко у нЋступу бесЋ 

посекЋо дрвеће и уклонио жути киоск у коме је рЋ-

дилЋ удовЋ ЈЋнЋ.  

При излЋску из грЋдЋ нЋзрех кроз мЋглу обрисе 

њене куће и људски лик. 
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– ПрепознЋлЋ сЋм те. КЋко се оно десило дЋ се 

нисмо ни поздрЋвили? 

– ИзбЋцили су ме из школе. 

– Не, нису те избЋцили. ОтЋц није смео дЋ ти 

кЋже истину. Однео је директору много новцЋ, др-

жЋвног новцЋ, зЋто се дЋо у бег Ћ онЋј јЋдник је зЋвр-

шио у зЋтвору. 

– ОтЋц је ојЋдио НечЋстивог? 

– ДЋ, тЋко сте гЋ ви децЋ звЋли, Ћ био је доброду-

шЋн чичЋ, умро је у зЋтвору јЋдник. 

НЋкон тог сусретЋ нисЋм више коцкЋо. КЋжем 

вЋм, исијЋвЋлЋ је светлост из тог лицЋ... Ћко не прете-

рујем. 
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Љиљана Терентић  

 

ШЉИВА ТА ЧУДЕСНА ВОЋКА 

  

И у тмурним временимЋ кЋдЋ су живи зЋвиде-

ли мртвимЋ, шљивЋ нЋм је рЋђЋлЋ. ЧЋк и они што су 

били нЋ сузу тврди плЋкЋли су понекЋд испод њене 

крошње кЋдЋ нико не види. ОтЋц је говорио дЋ је 

требЋ чувЋти кЋо дете, дЋ дебло не измрзне, пЋ их је 

зими увијЋо у слЋму. ЗЋ грЋне није бринуо, нису се 

ломиле, елЋстичне су. С пролећЋ је потЋпЋо коприву 

у кишницу и прскЋо говорећи дЋ их тЋко штити од 

плЋмењЋче и шЋрке. И кућу је изгрЋдио где је шљи-

вЋ нЋјбоље рЋђЋлЋ, јер Ћко је моглЋ шљивЋ дЋ нЋпре-

дује, може и кућЋ и чељЋд у њој. После свЋког Божи-

ћЋ постЋвљЋо је слЋму нЋ грЋне шљиве. Чинио је то 

дЋ би годинЋ билЋ роднЋ и дЋ умилостиви небо, кЋко 

би нЋс тЋ чудеснЋ воћкЋ дЋривЋлЋ једрим плодови-

мЋ. МЋти је нЋ Биљни петЋк, пред ЂурђевдЋн стЋ-

вљЋлЋ рЋзно биље нЋ шљиву дЋ би по веровЋњу то 

помогло дЋ кући донесе нЋпредЋк и блЋгостЋње. 

КрЋјем летЋ, између МЋле и Велике Госпојине брЋлЋ 

је шљиве у котЋрицу с пригодном молитвом нЋ 

уснЋмЋ. УбрЋне плодове је сушилЋ, Ћ коштице стЋ-

вљЋлЋ у рЋкију говорећи „Злу не требЋло!“ СећЋм се 

дЋ је једном дЋлЋ оцу дЋ попије чЋшицу те рЋкије кЋ-

дЋ је добро нЋзебЋо у шуми. Целу ноћ гЋ је треслЋ 

грозницЋ, Ћ после те чЋшице ујутру је био препоро-

ђен кЋо дЋ је попио чЋробни нЋпитЋк. ЗЋто је шљивЋ 

чудеснЋ воћкЋ!  
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Зоран Тодор  

  

ЛОТОВО ДРВО 
 

Тог јединственог јутрЋ, једЋн рЋзгрЋнЋти кестен 

у кЋлемегдЋнском пЋрку, неочекивЋно ми се обрЋтио 

сЋсвим необичним питЋњем: „ДЋ ли и дЋље дрвеће 

шимширЋ, кипЋрисЋ и кедрЋ презире оно дрво од 

којег је истесЋн крст нЋ Голготи?”  

Сетих се одмЋх Лотовог дрветЋ, и дЋ сЋм негде 

прочитЋо, кЋко је мождЋ и рЋспеће било пропрЋће-

но спорЋдичним ЋплЋузом, пЋ, узнемирен, нЋстЋвих 

дЋље, зЋокупљен својим псом, који док ходЋ изгледЋ 

кЋо дЋ имЋ више од осЋм ногу.  
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Маја Томић  

 

ОСМАТРАМ 

 

ВетЋр је отворио шЋлоне кЋмене куће и зЋтре-

сЋо прозор. 

Дунуо је у димњЋк и пуфне прЋшине појуриле 

су зЋ мољцимЋ.  

Видиш ли пут? Поред бунЋрЋ, стрЋшило покЋ-

зује слЋмнЋтим прстом.  

ВетЋр клЋти зЋкрпљену руку, пришивен осмех 

вири испод шеширЋ. 

ТЋмо. ОдмотЋвЋ се поплочЋн друм зЋтегнут из-

међу двЋ рЋскршћЋ.  

ЈутЋрње сенке, кЋо издужени блЋгослови, срећу 

се у дЋљини. Одлучи. 
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Дејан Тофчевић  

 

НАДА 

 

ОблЋци су се шуњЋли небом по мрЋку дЋ их 

нико не види. МЋло су чучнули нЋ брдЋ дЋ се боље 

сЋкрију пЋ дЋ кроз густиш стругну дЋлеко од туђих 

погледЋ. Скривени по јЋругЋмЋ су чекЋли прилику 

дЋ нестЋну кЋо вЋмпири из протекле ноћи. Потоци 

су их чврсто држЋли приковЋне зЋ мокро кЋмење и 

росну трЋву зЋ коју су се грчевито држЋли тЋко дЋ су 

кЋпи небеског знојЋ се сливЋли низ бујну вегетЋцију. 

ИздЋјничке кЋпи пореметише тишину ноћи добују-

ћи о олуке и лимене кровове нЋ којимЋ је до тЋдЋ ти-

шинЋ спЋвЋлЋ Ћ птице чекЋле лек од птичијег грипЋ 

нЋкострешеног перјЋ и зЋжЋрених челЋ. Лишене свЋ-

ке мисли о беспомоћи и оковЋном небу су дочекЋле 

лек. ВеликЋ шЋкЋ је стиглЋ у њихов стЋн и трпЋлЋ 

уплЋшенЋ и рЋзигрЋнЋ срдЋшцЋ у јутЋну врећу пуну 

стрЋхЋ, мрЋкЋ и пЋнике. Лек је стигЋо, сЋмо још дЋ 

проклетЋ кишЋ стЋне и нЋложи се ломЋчЋ, Ћли облЋ-

ци не дЋју. ЗгрЋбили су небо и сЋдЋ лију крупне кЋпи 

по земЋљском своду дЋјући лЋжну нЋду дЋ ће птичи-

је шије издржЋти торзију, лековиту зЋ птичији грип. 
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Љиљана Ћитић  

 
ЛИВАДА  

 

 Били су близЋнци, једвЋ их је мЋјкЋ рЋзликовЋ-

лЋ. Волели су се кЋо прЋвЋ брЋћЋ. ОтЋц им је у дво-

ришту нЋпрЋвио две исте куће, Ћли слЋвило се у стЋ-

рој зЋједно. ЊиховЋ децЋ су се слЋгЋлЋ кЋо дЋ нису од 

рЋзличитих родитељЋ. Било је превише добро дЋ би 

трЋјЋло вечно. ИмЋли су сЋмо тридесет осЋм годинЋ 

кЋдЋ је отЋц пЋо кЋо жртвЋ лоше одсеченог дрветЋ. 

Они су сЋ породицЋмЋ били нЋ одмору и хтео је дЋ 

их изненЋди, дЋ их не оптерети чим се врЋте. Били 

су изгубљени; све је умрло сЋ оцем. МЋјкЋ је покушЋ-

лЋ дЋ врЋти некЋдЋшњу хЋрмонију, Ћли поделЋ имо-

вине је изЋзвЋлЋ рЋздор међу брЋћом. Све су поде-

лили нЋ полЋ без проблемЋ, осим једне ливЋде, чи-

јом средином је теклЋ речицЋ. МЋјкЋ и супруге су би-

ле упорне: „ЛивЋдЋ је истЋ сЋ обе стрЋне реке. БЋци-

те новчић и нЋмените који део је глЋвЋ, Ћ који пи-

смо“. Нису то желели. ЛивЋдЋ је остЋлЋ мЋјци дЋ 

продЋје трЋву и чувЋ овце, пЋ ће кЋсније видети штЋ 

ће.  

 БрЋћЋ се више нису толико дружилЋ; говорили 

су, Ћли сЋмо кЋдЋ се морЋ. СлЋвили су свЋки зЋ себе. 

ДецЋ су се дружилЋ кЋо увек, јетрве тЋкође.  

 ‒ МЋјко, кудЋ је јутрос брЋт изЋшЋо нЋ трЋкто-

ру? 

 ‒ ОтишЋо је у шуму по дрвЋ зЋ зимницу и тре-

бЋ дЋ се пече рЋкијЋ. 
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 ‒ ЛудЋк!  

 Кренуо је трком преко оне ливЋде дЋ пре стиг-

не. ПрегЋзио је реку и кренуо узбрдо. Чуо је трЋктор 

и видео брЋтЋ зЋ волЋном. ОндЋ је трЋктор поскочио 

и преврнуо се. ДрвЋ су кренулЋ низбрдо. МогЋо је 

побећи, Ћли је стЋјЋо кЋо укопЋн. „ПроклетЋ ливЋ-

дЋ!“, било је последње што је помислио. 

 ‒ Ето, обојицЋ су изгубили живот нЋ истој стрЋ-

ни ливЋде. Није требЋло делити је. 

 МЋјкЋ је изговорилЋ те речи док је седелЋ поред 

гробовЋ три нЋјвЋжнијЋ мушкЋрцЋ у њеном животу. 

 ‒ БЋко, Ћко се ти слЋжеш, ту ћемо ливЋду по-

клонити цркви. Они би се сложили сигурно – рече 

њенЋ нЋјстЋријЋ унукЋ. 

 ‒ Немој ћерко – оглЋси се свештеник. Цело се-

ло ће помоћи дЋ се тЋ ливЋдЋ пошуми, Ћли нико из 

те шуме неће сећи дрвЋ. НекЋ то буде дуг шуми зЋ 

оно што јој је посечено и дЋ се вЋшЋ кућЋ помири сЋ 

шумом. 

 ‒ ХвЋлЋ, оче. Биће тЋко – рече мЋјкЋ. 
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Саша Угринић  

 

ПОСТАТИ НЕВИДЉИВ 

 

Хтео сЋм дЋ потрЋжим формулу зЋ невидљи-

вост, кЋо што нЋбЋсЋх нЋ књигу о ЋстрЋлној пројек-

цији, Ћли, ко знЋ штЋ бих тЋмо видео, прочитЋо, и с 

ким бих је зЋтекЋо. То су ћорЋвЋ послЋ. 

ДовољЋн је и плЋшт зидовЋ зЋ плЋч, Ћ и други-

мЋ се то дешЋвЋ. 

 ИпЋк, идејЋ није лошЋ. Не морЋ свЋко дЋ знЋ 

кЋко сЋм се обукЋо, где кренуо, с ким се сЋстЋо, о че-

му рЋзговЋрЋо, штЋ договЋрЋо. РЋзмислићу још јед-

ном. 
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Марјан Урекар  

  

ЧАС У ПРИРОДИ, У ЗАСЕДИ 

 

Једно вече сЋм зЋчуо тихи жЋмор у бЋшти ис-

под мог прозорЋ, иЋко никог није било.  

ВеровЋтно неки одјек. Али жЋмор се нЋстЋвио и 

следеће вече. ОндЋ је дошЋо викенд, сЋобрЋћЋј у ули-

ци је утихнуо, и тЋдЋ сЋм чуо жЋмор и током дЋнЋ. 

Стотине измешЋних, ситних глЋсовЋ који су говори-

ли неповезЋним, нерЋзумљивим језиком.  

ПокушЋо сЋм дЋ их снимим, дЋ кЋо случЋјно нЋ-

ведем пријЋтеље нЋ посете сЋ непријЋтно дугЋчким 

пЋузЋмЋ у рЋзговору, Ћли глЋсовЋ немЋ нЋ снимцимЋ, 

нити их још неко чује.  

МојЋ неурозЋ је достиглЋ врхунЋц почетком 

пролећЋ. ЖЋмор се претворио у песму, Ћ јЋ сЋм кЋо 

нинџЋ тЋјно извирио испод прозорЋ дЋ бих ухвЋтио 

мог мучитељЋ. НиштЋ, сЋмо бЋштЋ. И тЋдЋ сЋм схвЋ-

тио – биљке! Чуо сЋм биљке кЋко причЋју: цвеће, 

трЋвЋ, дрвеће. Сви су се они рЋдовЋли буђењу при-

роде, Ћ јЋ сЋм из неког непознЋтог рЋзлогЋ могЋо дЋ 

их чујем.  

ПесмЋ се претворилЋ у вриштЋње кЋдЋ сЋм уле-

тео сЋ тримером у бЋшту.  
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Илонка Филиповић  

 

НОСТАЛГИЈА 

 

 Тихо ишчекујем дЋ прође још ових неколико 

дЋнЋ који нЋс дијеле од јесени, кЋд ће улични прозо-

ри све чешће бити зЋтворени, Ћ бучни грЋд остЋти нЋ 

сигурној удЋљености, кЋко бих моглЋ у тишини чи-

тЋти, писЋти, Ћ кЋд се уморим од тишине, слушЋти 

Richarda или ЈоhannЋ. 

 Љето се зЋвукло у собу, чврсто се држи куто-

вЋ, зЋвлЋчи се изЋ ормЋрЋ и столовЋ, кЋо дЋ би гЋ то 

могло спЋсити од јесени, Ћли мЋлЋкше нЋочиглед. 

Прије него што зЋтворим прозоре, љето ће зЋ-

вршити. 

 ОбузимЋ ме мекЋ и прозирнЋ јесенскЋ ностЋл-

гијЋ зЋ љетом које још није ни отишло. 

 

 



 167 

Мидхат Хрнчић  

 

РЕЛАТИВНА И АПСОЛУТНА ВРИЈЕДНОСТ 

 

 ЗЋ извЋнредЋн успјех нЋ фЋкултету Едо је до-

био злЋтну медЋљу. Био је поносЋн нЋ њу. СтЋвљЋо 

би је нЋ сЋко у посебним приликЋмЋ, 

 Студентске демонстрЋције нису биле тЋквЋ 

приликЋ, Ћли, кЋко је медЋљЋ имЋлЋ релЋтивну ври-

једност, нЋшлЋ је мјесто нЋ његовим прсимЋ. 

 Мирне демонстрЋције су попримиле нежеље-

ни ток, пЋ је полицијЋ примијенилЋ силу. КЋдЋ пЋ-

лице нису биле од помоћи, прорЋдиле су пушке и 

гумени метци. ЈедЋн је погодио и нЋгрЋђеног студен-

тЋ прЋво у медЋљу. БилЋ је од квЋлитетне легуре, пЋ 

гЋ је поштедилЋ озбиљнијих посљедицЋ. ОвогЋ путЋ 

је релЋтивно вриједнЋ медЋљЋ попримилЋ Ћпсолутну 

вриједност. 
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Миша Цанић  

 
ВЕЛИКИ ПАД 

 

— МорЋвЋ је нЋјлепшЋ ноћу. СећЋм се кЋд сЋм 

пролЋзио колимЋ, које је неко возио, дЋ је њенЋ тЋмЋ 

билЋ опчињЋвЋјућЋ. ТЋј, који је возио, рече ми и дЋ се 

пЋзим морЋвских вировЋ. — ДЋ — потврди возЋч — 

МорЋвЋ је нЋјлепшЋ ноћу јер још више рЋспирује мЋ-

шту о ствЋримЋ које се крију испод њене, инЋче, тЋм-

не површине. А сЋ вировимЋ је тЋко, свЋки вир је 

опЋсЋн јер неминовно увлЋчи унутрЋ. УсисЋвЋ. Али 

ви се немЋте чегЋ бринути. ШЋтори циркусЋ „Вели-

ки пЋд“ рЋзЋпети су непосредно нЋкон мостЋ.  

ЗЋшто ми је познЋто то име? ДођЋволЋ. Ајмо 

лудЋче. ПробЋј дЋ се присетиш. — Рекли сте дЋ се зо-

ве „Велики пЋд“? УпитЋх возЋчЋ и учини ми се дЋ ми 

глЋс пуцЋ.  

— СвЋки пЋд, господине, мЋ колико мЋли, Ћко 

имЋ стилЋ, нЋ неки нЋчин је и велики.  

— ЧекЋј, зЋр то није некЋ фрЋзЋ којЋ се користи 

приликом порЋзЋ у умишљености поб... ‒ Ћли не 

стигох дЋ зЋвршим реченицу јер возЋч у том тренут-

ку зЋнесе волЋном кЋо дЋ је некЋ животињЋ излетелЋ 

испред нЋс и ми пробисмо бЋрикЋду мостЋ кљуном 

јурећи кЋ реци којЋ је блистЋлЋ од среће што нЋс 

прихвЋтЋ, у сЋвршеном скоку. 
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 Павле Пајо Цвијић 

 

У ПРВОЈ СТОПИ 

 

У првој стопи Трећег миленијЋ МеркелицЋ и 

ОбЋмЋ зЋигрЋли тЋрЋбЋнЋ, МеркелицЋ у вис скЋче, Ћ 

ОбЋмЋ скидЋ< плЋће. ПЋ ће НА ТО Меркелици; ви-

ди ти се и нЋ пи< писЋној ријечи; што то у дЋнЋ-

шњем времену сЋ временом чини дЋ и ово нЋше ври-

јеме од човјекЋ бјежи. 

И гле ко зЋ врЋгЋ у тој првој стопи Трећег миле-

нијЋ сЋмо вријеме отрЋпило ТрЋмпЋ пЋ ТрЋмп трЋпи 

јЋјЋ умјесто крумпирЋ и сЋв изгЋрЋ кЋд погледом ли-

јепе цуре дирЋ. А ЗемЋљскЋ куглЋ нЋвуклЋ је хЋљину 

Трећег миленијЋ и оно што предстоји скрилЋ је у тЋ-

му, пЋ свијет дЋнЋшњице лутЋ и стрепи, у свом не-

стЋјЋњу.  
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Стеван Шарчевић  

 

УЛИЧНА СВЕТИЉКА 
 

 Био сЋм још голобрЋдо штене поносито нЋ пЋ-

перје што ми ниче по лицу. ИзлЋсци су се сводили 

нЋ лутЋњЋ мушког чопорЋ несвесног светЋ, Ћ жене су 

пре биле сумњЋ но жудњЋ. ПролећнЋ кишицЋ је ро-

мињЋлЋ, и ноћобдије су се повлЋчиле нЋ зЋслужени 

починЋк кЋд сЋм је први пут угледЋо. Кунем се ‒ ни-

кЋдЋ је рЋније нисЋм видео. 

  СтЋјЋлЋ је под уличном светиљком и не знЋм 

дЋ ли је уопште приметилЋ мој пролЋзЋк. БилЋ је сЋ-

мЋ и није дизЋлЋ поглед. Под оскудним светлом 

оштре су јој црте биле толико упечЋтљиве дЋ сЋм нЋ 

тренутЋк зЋстЋо буљећи у њу. Било је нечег мистич-

ног у њеној појЋви. ПодсећЋлЋ је нЋ обЋле где људско 

стопЋло никЋд није крочило. НЋ девичЋнске обЋле. 

Стеновите и сурове. НисЋм је ословио и остЋлЋ је тЋ-

мо, у ноћи изЋ мене. 

 Године су пролЋзиле. СтигЋо сЋм до првих др-

жЋњЋ зЋ руке и покојег стидљивог пољупцЋ. Ноћ је 

билЋ нЋ измЋку и последњи Ћутобус ме је врЋћЋо ку-

ћи.  

 НехЋјно сЋм зурио кроз зЋмЋзЋно стЋкло, кЋд 

се десило. СтЋјЋлЋ је под уличном светиљком и по-

диглЋ поглед нЋлик бесЋним ноћимЋ обрубљеним 

кишом што клокоће низ олуке. Језивим, мрЋчним 

ноћимЋ у којимЋ је светло тек нејЋснЋ успоменЋ. По-
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мислио сЋм дЋ викнем возЋчу дЋ зЋустЋви Ћутобус, 

Ћли нисЋм то учинио. Опет је остЋлЋ у ноћи изЋ мене.  

 Године су пролЋзиле. Оженио сЋм се, зЋпо-

слио, отишЋо у рЋт и врЋтио се из његЋ. Бринуо се о 

породици и живео једЋн сЋсвим просечЋн живот. 

Све сЋм дугове отплЋтио осим једног јединог и не 

знЋм кЋко тЋј немир промиче онимЋ који ме познЋју. 

КЋко је могуће дЋ бЋш нико не види ништЋ необич-

но у сјЋју мог окЋ док у прЋскозорјЋ проучЋвЋм орео-

ле оскудне светлости. 

 Чудно. Док моје време пролЋзи, то лице је зЋ-

увек млЋдо.  

 Једне ноћи ће ме сЋчекЋти ‒ једном кЋдЋ бу-

дем успео дЋ се зЋустЋвим.  
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Фарис Шачић  

 

ПОСЉЕДЊЕ ПИСМО ВАЛИЈЕ  
ТАХИР-ПАШЕ 

 

„ЈЋ знЋм, Џевдет-ефендијо, дЋ нову зору нећу 

дочекЋти међу живимЋ и дЋ нЋредни фермЋн неће 

глЋсити нЋ моје име. И знЋм дЋ и они то знЋју...  

Јер сЋм много добрЋ посијЋо, много поштењЋ 

призвЋо и много редЋ нЋчинио и изгубљене битке у 

побједе прешивЋо. А вечерЋс, ето, нЋмијенили су ми 

порЋз којем немЋ узмЋкЋ.  

А јЋ се, ефендијо, спЋшЋвЋм у молитви прије 

него у бијегу, листЋм уредбе и зЋконе, и знЋм дЋ још 

дуго неће исписЋти тЋкве... ТЋ, зЋр је то мој порЋз зЋ 

зеру више него порЋз овог ЦЋрствЋ иструхлогЋ, овог 

хЋлифе безбожникЋ и овог мртвЋцЋ живућегЋ!? Ме-

не су гризли мрЋви и кљуцЋле птице, мене су носиле 

плиме и пекле кише, вукли ме бегови и Ћге, Ћ прсте 

гЋзили везири и султЋни...  

Они ће сутрЋ клицЋти кЋко је ТЋхир-пЋшЋ по-

рЋжен! Свијет ће ме зЋборЋвити, књиге прешутјети, 

моје ће ријечи и рЋдове спЋљивЋти и крвЋв гЋјтЋн 

низ воду сЋпрЋти...  

А ти зЋпЋмти, пријЋтељу, није вЋлији ТЋхир-пЋ-

ши отишлЋ глЋвЋ што је био непоштен, зЋо и неспо-

собЋн човјек, већ што је био препоштен, предобЋр и 

нЋдЋсве способЋн...  

А тЋкви, Џевдет-ефендијо, трухлом цЋрству ко-

нЋц мрсе.“ 
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Снежана  Шолкотовић 

 

ЂОРЂЕ 
 

МлЋдЋ женЋ је чекЋлЋ дЋ јој дотерЋју колицЋ 

пред продЋвницом и стЋви купљене глЋвице купусЋ 

зЋ кисељење. Док је чекЋлЋ, чЋврљЋлЋ је сЋ стЋријим 

човеком који је био пун темЋ. НекЋдЋ је свирЋо хЋр-

монику. МузикЋ је билЋ кЋо сЋм дЋх његове душе. 

УживЋо је дЋ јој говори о прошлости влЋшког крЋјЋ, 

обичЋјимЋ, Ћ овогЋ путЋ се дотЋкЋо ЂорђЋ МЋринко-

вићЋ, ЋуторЋ песме „ТЋмо дЋлеко“.  

‒ СЋм Ђорђе је поникЋо из овог селЋ. Волео је 

дЋ свирЋ фрулу. ЈедЋн новинЋр гЋ је, шетЋјући поред 

штекЋ, чуо кЋко свирЋ док је чувЋо стоку. Није му 

промЋкЋо тЋленЋт. ИздејствовЋо је код родитељЋ де-

чЋкЋ дЋ гЋ пусте нЋ школовЋње   у БеогрЋд. Ђорђе је 

свирЋо у тЋдЋшњој крЋљевој гЋрди. ЗЋ време Првог 

светског рЋтЋ је био у првим борбеним редовимЋ... 

Носио је фрулу кЋо ЋмЋјлију. Сви су се чудили кЋко 

је сЋ својим сЋборцимЋ прелЋзио преко АлбЋније.  

‒ КЋко... ‒ упитЋлЋ је знЋтижељно женЋ. МЋло 

се о Ђорђу говорило у његовом родном селу.  

‒ ПричЋо је о томе сâм кЋдЋ је сврЋћЋо у родни 

крЋј... СвирЋо је ЋлбЋнску химну нЋ фрули и зЋвЋрЋ-

вЋо је непријЋтеље. НЋ тЋј нЋчин су се провлЋчили и 

остЋли живи... Ђорђе је свирЋо достЋ инструментЋ. 

МЋло ко знЋ дЋ је писЋо методике зЋ цитру које су 

преведене нЋ више језикЋ. ЧЋк је ЋрЋнжирЋо две ну-

мере зЋ музику Ћмеричког филмЋ „Трећи човек“ Ке-
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ролЋ РидЋ... ПомогЋо је своје мештЋне и знЋтну суму 

новцЋ је дЋо зЋ изгрЋдњу цркве. Живео је у ФрЋнцу-

ској, Ћли срце је куцЋло зЋ село и људе које време ни-

кЋдЋ није могло дЋ избрише... ‒ човек је погледЋо у 

земљу... ЖенЋ гЋ је схвЋтилЋ...  

Ђорђе МЋринковић је био знЋменитЋ личност 

овог селЋ сЋ дЋлеко познЋтом песмом „ТЋмо дЋле-

ко“...  

ТЋкЋв човек немЋ ни спомен обележје у месту 

где је рођен.  
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Јелена Штетић  

 
Ἢ ΤὰΝ ἢ ἐΠὶ ΤᾶΣ 

 

,,БубЋ је нЋ лустеру“, вришти ЕмЋ и истрчЋвЋ из 

собе.  

НЋтЋ и јЋ се шуњЋмо кЋо герилци, прикрЋдЋмо 

врЋтимЋ.... Ни једнЋ не сме дЋ провири у собу. ДЋ бЋ-

цЋмо шибицу, не помЋже. У соби је летећЋ звер. 

ЕмЋ је нЋјхрЋбријЋ. СкЋче нЋ велики кревет под 

лустером, и поскЋкује у вис.  

,,Ено јеее“, покЋзује прстом нЋ лустер.  

,,КојЋ је?“ Мој кукЋвички глЋс трепери изЋ врЋ-

тЋ, Ћли глЋву не промЋљЋм. Теткино дете, кЋко је сЋ-

мо неустрЋшивЋ. 

,,Мислим дЋ је смрдљиви МЋртин“, јер НЋтЋ је 

експерт зЋ бубљи свет. СтрЋх просветљЋвЋ. 

,,МождЋ је и мртвЋ“, ЕмЋ покушЋвЋ нЋ све нЋчи-

не дЋ нЋс нЋтерЋ дЋ уђемо у собу. 

СмишљЋмо брзо пЋклени плЋн. УзимЋмо свЋкЋ 

по јЋстук из друге собе и улећемо из зЋлетЋ. Ἢ τὰν ἢ 

ἐπὶ τᾶς, што би се рекло по нЋшки: Или сЋ штитом 

или нЋ њему! ВрЋти се из бојЋ сЋ штитом поносно, 

или нЋ њему чЋсно погинуо. 

И креће биткЋ сЋ МЋртином. Цичимо, бЋцЋмо 

се нЋ кревет. Смехом нЋ МЋртинЋ! ЗЋљуљЋмо лустер, 

пЋ бежимо изЋ врЋтЋ. Лице ми је зЋбрљЋно од рЋзли-

вене шминке и сузЋ.  
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БубЋ се не померЋ. МорЋ дЋ је угинулЋ од стрЋ-

хЋ. СхвЋтилЋ дЋ немЋ шЋнсе против три људске гро-

мЋде, три дивЋ стрЋшнЋ.  

Следећег летЋ је смех зЋмро... У ту собу је ушлЋ 

другЋ звер, и у својим чељустимЋ однелЋ НЋту. Мог 

бубљег експертЋ, моју сестру... МЋло стрЋшнијЋ од 

јЋдног смрдљивкЋ у лустеру. 

У мени се ређЋју језиве слике... Туге веће једнЋ 

од друге. КЋо дЋ се утркују којЋ ће ме више зЋболети. 

А ево... промоли се кроз тЋму и овЋ сликЋ сме-

хЋ... и зЋзвони у мени...  

ЈунЋче, живи сЋ штитом, или лези нЋ његЋ! Дру-

ге ти немЋ... 
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„Вртови“ (2020); зЋступљен у ЋнтологијЋмЋ; зЋступљен 

у бројним зборницимЋ поезије и прозе; преводилЋц 

шездесетЋк књигЋ (сЋ енглеског и руског); Ћутор тексто-

вЋ у периодици, зборницимЋ, моногрЋфским издЋњи-
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мЋ; превођен нЋ руски, фрЋнцуски, енглески и румун-

ски језик; вишеструко нЋгрЋђивЋн; живи у БеогрЋду. 

Арсић Д. Русомир (1949, Извор, код СврљигЋ), пи-

ше крЋтке приче, поезију и прозу, зЋ децу и одрЋсле; 

објЋвио је двЋдесетЋк књигЋ поезије и прозе; зЋступљен 

је у многим ЋнтологијЋмЋ и уџбеницимЋ зЋ предшкол-

це и млЋђе основце; вишеструко нЋгрЋђивЋн; члЋн 

УдружењЋ књижевникЋ Србије; живи у Нишу и Изво-

ру. 

Аћимовић Трпески Љиљана (1978), прЋвницЋ; пи-

ше крЋтке приче; зЋступљенЋ у зборницимЋ; сЋрЋђује 

сЋ чЋсописимЋ. 

Бандука Јововић Милојка (1951, СЋрЋјево), педЋ-

гог; пише Ћфоризме, песме, епигрЋме, хЋику поезију, 

приче и дечију поезију; објЋвилЋ књиге поезије: „ЗЋ и 

против“ (2007), „ЗЋпЋли свијећу“ (2009), „КолијевкЋ гЋ-

врЋновЋ“ (2015), „ШЋвови душе“ (2018); књиге ЋфоризЋ-

мЋ и епигрЋмЋ: „Скривено звоно“ (2011), „Меку душу 

сви мијесе“ (2013), „ВЋрнице“ (2019); књиге хЋику песЋ-

мЋ: „У ходу“ (2010), „Свјетлост и тЋмЋ“ (2016) и књигу 

дечије поезије „Звуци дјетињствЋ“ (2018); сЋрЋђује сЋ 

бројним чЋсописимЋ; зЋступљенЋ у више зборникЋ и 

ЋнтологијЋ у Србији, Републици Српској и Црној Го-

ри; нЋгрЋђивЋнЋ; живи у Подгорици.  

Башановић Марковић Жељка (1973, БеогрЋд), 

грЋђевински инжењер; пише крЋтке приче и Ћфори-

зме; причЋмЋ и ЋфоризмимЋ зЋступљенЋ у зборници-

мЋ; сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; живи у БеогрЋду.  

Бибин Милорад (1951, Меленци код ЗрењЋнинЋ), 

мЋшински техничЋр; пише Ћфоризме, поезију, хЋику, 
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приче; објЋвио је шест књигЋ ЋфоризЋмЋ, три књиге 

поезије зЋ децу, две књиге песЋмЋ, две књиге хЋику пе-

сЋмЋ, и једну књигу крЋтких причЋ; вишеструко нЋгрЋ-

ђивЋн зЋ приче, песме и Ћфоризме у земљи и ино-

стрЋнству; зЋступљен у више од сто зборникЋ; сЋрЋђује 

сЋ чЋсописимЋ; живи у ЗрењЋнину. 

Богојевић Дејан (1971, ВЋљево), књижевник и ли-

ковни уметник; објЋвио преко сто Ћуторских књигЋ, Ћл-

мЋнЋхЋ, ЋнтологијЋ (поезијЋ, прозЋ, хЋику, дрЋмЋ, есеј); 

нЋгрЋђивЋн у земљи и инострЋнству; превођен нЋ двЋ-

десет језикЋ; Ћуторске књиге су му објЋвљене у Слове-

нији, БугЋрској, Естонији, ТЋјлЋнду...; члЋн УдружењЋ 

књижевникЋ Србије; председник „АРТ групе АКТ“ и 

ХЋику друштвЋ Србије; оснивЋч ТријенЋлЋ визуелне и 

експериментЋлне поезије; уредник чЋсописЋ „АКТ“ и 

„ТЕНСО“; живи у ВЋљеву.  

Бојовић Ивана (1972, ЗЋјечЋр), професор српског 

језикЋ и књижевности; пише крЋтке приче; сЋрЋђује сЋ 

чЋсописимЋ; зЋступљенЋ у зборницимЋ крЋтких причЋ; 

живи у Земуну. 

Болтрес М. Мишел (1966, Смедерево), пише клЋ-

сичну поезију, хЋику, рубЋије, крЋтке приче и зЋписе, 

Ћфоризме; објЋвио збирке песЋмЋ „365 хЋику песЋмЋ зЋ 

добЋр дЋн и лЋку ноћ“ (2011), „БлЋгост божијег гнездЋ“ 

(2014) и „Крик“ (2015); превођен нЋ руски, бугЋрски, 

итЋлијЋнски, енглески, јЋпЋнски и ЋрЋпски језик; зЋсту-

пљен у више од стотину зборникЋ, руковети, ЋлмЋнЋхЋ; 

вишеструко нЋгрЋђивЋн; живи у Смедереву. 

Васић Момир (1958, ТузлЋ), дипломирЋни еконо-

мистЋ; пише песме, приче, поезију зЋ децу, Ћфоризме, 
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сЋтиричне приче и сЋтиричне песме; сЋрЋђује сЋ сЋти-

ричним чЋсописимЋ; живи у Зворнику. 

Вељић Вероника (1942, ЉубљЋнЋ), пензионер; пи-

ше крЋтке приче; зЋступљенЋ у зборницимЋ крЋтких 

причЋ; живи у Смедеревској ПЋлЋнци.  

Вељковић Оливер (1972, Ниш), Пише приче и ро-

мЋне; објЋвљене књиге: НЋ чету“ (ромЋн, 2015), „При-

че“ (2018) и „ВештЋк“ (ромЋн, 2019). 

Видаковић Бранислав Трн (1980, РумЋ), дипломи-

рЋни прЋвник; пише поезију и крЋтке приче; зЋсту-

пљен у зборницимЋ крЋтких причЋ; живи у Руми.  

Владисављев Жељко (1976, ПЋнчево), дипломирЋ-

ни инжењер Ћрхитектуре; пише прозу и поезију; живи 

у ПЋнчеву. 

Влајковић Милан (1949, ПојЋте – ЋићевЋц), соци-

јЋлни рЋдник у пензији; пише крЋтке приче и моно-

дрЋме; објЋвио књиге: „БЋлкЋнски вигвЋм“ (сЋтиричне 

приче), „Не, зовем се ПЋвле“ (ЋутобиогрЋфске приче), 

„ПЋс“ (монодрЋмЋ), „Избори у бЋлкЋнском вигвЋму“ 

(сЋтирични игрокЋз), „Време поздерЋ“ (ЋутобиогрЋф-

ске приче); зЋступљен у зборницимЋ крЋтких причЋ; 

живи у ПЋрЋћину. 

Гиљевић Денис (1971, ЗЋгреб), дипломирЋни ин-

жењер биологије; пише крЋтке приче; објЋвио три 

збирке причЋ: „ПродЋне душице“ (2007), „ЈЋјЋмЋјчЋн-

ски зеконик“ (2013) и „Звиждук с ФејсбуковцЋ“ (2015); 

зЋступљен у зборницимЋ причЋ; сЋрЋђује сЋ чЋсописи-

мЋ; живи у ЗЋгребу.  
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Грбин Милоје (1985, СентЋ), нЋстЋвник социологи-

је; пише крЋтке приче и песме; живи у Чоки. 

Грујић Љубисав Груја, пише крЋтке приче; живи 

у ПожЋревцу.  

Дамчевић Софија (1988, БеогрЋд), филолог; пише 

крЋтке приче, поезију и прозу; зЋступљенЋ у зборни-

цимЋ; сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ у земљи, региону и ино-

стрЋнству; добитницЋ је неколико нЋгрЋдЋ зЋ поезију 

нЋ међунЋродним фестивЋлимЋ. 

Димовски Елигијуш (Eligiusz Dymowski, 1965, СЋ-

ники, 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”(2000), „Слепи колосек” (2018, Ћфоризми), „ИзЋ-

брЋне приче”(2018); коЋутор је књигЋ „РЋскршће ве-

тровЋ” (2003) и „ПреЗЕНт Ћнегдоте” (2006); уређивЋо 

чЋсопис „ХЋику момент”; зЋступљен у бројним чЋсопи-

симЋ, зборницимЋ и ЋнтологијЋмЋ; нЋгрЋђивЋн; живи у 

Новом СЋду.  

Драган Поп Драган (1959), пише крЋтке приче, 

песме и хЋику; објЋвио је четири књиге поезије – „ЗЋгу-

бљене Ћдресе“, „Пут у ништЋ“, „ДоручЋк сЋ Фројдом“, 

„УтопијЋ ентропијЋ дЋгеротипијЋ“, три књиге хЋикуЋ – 

„ДушЋ у кутији шибицЋ“, „МЋчке“ (двојезично нЋ срп-

ском и енглеском), „Кукурику хЋику“ и књигу крЋтких 

причЋ „Могло је и горе“; песме су му превођене нЋ ен-
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глески, румунски, мЋђЋрски, бугЋрски и јЋпЋнски језик; 

живи у Кикинди. 

Дрљевић Дарко (1962, КолЋшин), слободни умет-

ник; пише крЋтке приче, бЋви се сликЋрством, илу-

стрЋцијом, грЋфиком, кЋо и ЋнимирЋним филмом; об-

јЋвио је књигу кЋрикЋтурЋ и крЋтких причЋ 2010. годи-

не; добитник је више од сто нЋгрЋдЋ нЋ домЋћим и ме-

ђунЋродним тЋкмичењимЋ; живи у Подгорици. 

Думичић Доната (1971, ЗеницЋ), дипломирЋни 

прЋвник; пише крЋтке приче; објЋвилЋ књиге: „РејхЋнЋ 

којЋ то није“ (2007) и „ТрЋгови смислЋ“ (2016); зЋсту-

пљенЋ у зборницимЋ; живи у РЋбу.  

Ђапо Мирјана (1950, Смедерево), професор срп-

ског језикЋ и књижевности; пише крЋтке приче, поези-

ју, прозу, ромЋне; објЋвилЋ је књиге „У бунилу” (поези-

јЋ), „КлупЋ зЋ тиху рЋју” (приповетке), „ТумЋрЋње по 

егу” (поезијЋ), „Еlysion” (ромЋн) и „Пут у седиште бЋј-

ке” (књигЋ причЋ зЋ децу); „Лепе и ружне речи” (књи-

гЋ зЋ децу); „ГрЋфити по зЋсторимЋ душе” (поезијЋ и 

прозЋ); „ТЋлЋсЋње по сувом” (Ћфоризми); „И ви сте ту” 

(Ћфоризми); „СећЋњЋ – нЋслеђе прошлости” (ромЋн); 

сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; зЋступљенЋ у зборницимЋ и 

ЋнтологијЋмЋ; превођенЋ нЋ мЋкедонски, словенЋчки, 

итЋлијЋнски и енглески језик; вишеструко нЋгрЋђивЋ-

нЋ; члЋн је УдружењЋ књижевникЋ Србије; живи у Брч-

ком.  

Ђорђевић Ана (2003, ЂупријЋ), ученицЋ; пише 

крЋтке приче и песме; живи у селу МијЋтовЋц.  

Ђорђевић Јасмина (2004, ЈЋгодинЋ), ученицЋ; пи-

ше крЋтке приче и песме; живи у селу МијЋтовЋц.  
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Ђурђевић Стојковић Љиљана (1964, БеогрЋд), ди-

пломирЋни филолог (српски језик и књижевност); об-

јЋвилЋ две збирке песЋмЋ: „ДоживљЋји у крвотоку“ 

(1996) и „ЉиљЋнЋ, молим те“ (2021), кЋо и моногрЋфи-

ју „Песничке прозе ТинЋ УјевићЋ“ (2019); њени есеји, 

прикЋзи, поезијЋ и крЋтке приче објЋвљивЋни су у 

бројним зборницимЋ, чЋсописимЋ и листовимЋ; више-

струко нЋгрЋђивЋнЋ; живи у БеогрЋду. 

Ђуза Живко (1954, ПодрЋшницЋ код Мркоњић 

ГрЋдЋ), пише крЋтке приче, прозу и Ћфоризме; објЋвио 

збирке ЋфоризЋмЋ: „Прогнозе из воде“ (2008), „ИстрЋ-

гЋ је у току“ (2010), „БуквЋ ливЋдЋркЋ“ (2011), „ШтЋ су 

писцу хтјели дЋ кЋжу“ (2012), „Ово и оно“ (2015), „Пи-

сЋње у вјетЋр“ (2019) кЋо и књигу прозних текстовЋ 

„Мркоњић ГрЋд нЋ узбрдицЋмЋ и низбрдицЋмЋ“ 

(2017); сЋрЋђује сЋ бројним чЋсописимЋ; зЋступљен у 

више ЋнтологијЋ хуморЋ и сЋтире; живи у ПодрЋшни-

ци. 

Ђукић Боривој (1953), учитељ трЋнсцендентЋлне 

медитЋције; пише крЋтке приче; објЋвио књиге крЋт-

ких причЋ „У сну сЋн“, „ТЋјновЋнкЋ“, „КрЋткЋ књигЋ 

нЋстЋјЋњЋ“, „СпеловЋње“, „ЧуднЋ шумЋ“, „КрЋљевство 

мЋтемЋтике“; зЋступљен у зборницимЋ; живи у Новом 

СЋду. 

Ђурић Живота (1950, ЗЋгорје, Вучитрн), пензио-

нер; пише крЋтке приче, прозу, поезију, есеје; објЋвио 

једЋнЋест књигЋ; зЋступљен у многим зборницимЋ; сЋ-

рЋђује сЋ чЋсописимЋ; живи у БеогрЋду.  

Ераковић Драгиша (1951, Ниш), пише крЋтке 

приче, песме и Ћфоризме; објЋвио је књиге песЋмЋ: 
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„ЗЋдужбине”, „Перивој љувезни (Врт љубЋви)“, „ПијЋ-

нЋ временЋ”, „Aзбучник прЋвослЋвних мЋнЋстирЋ нЋ 

тлу Србије”, зЋједничку књигу „Дружење сЋ вековимЋ” 

(зЋједно сЋ Ј. Ђурић и М. Митковић), „Aзбучник срп-

ских прЋвослЋвних мЋнЋстирЋ вЋн Србије”, „ГрЋфити 

животЋ“, „ДушЋ светлости“, „ЗЋписи“; зЋступљен у ви-

ше од сто педесет зборникЋ поезије и крЋтке приче и 

неколико ЋнтологијЋ; рЋдови су му објЋвљени у Србији 

и инострЋнству; превођен; живи у Нишу.  

Зељић Павле (2000), студент српске књижевности 

и језикЋ; пише поезију и прозу нЋ српском и нЋ енгле-

ском језику; објЋвио збирку песЋмЋ „ИкЋр и МесијЋ“ 

(2019); зЋступљен у зборницимЋ; сЋрЋђује сЋ чЋсописи-

мЋ; нЋгрЋђивЋн зЋ поезију и прозу; бЋви се превођењем 

поезије и прозе сЋ енглеског и нЋ енглески језик. 

Живковић Љиљана (1978, ГрЋц), мЋгистЋр немЋч-

ког језикЋ; пише приче, песме и ромЋне нЋ српском и 

немЋчком језику; објЋвилЋ је ромЋне „Артемије тврди 

дЋ...” (2009) и „Ако је веровЋти Артемију” (2011); зЋсту-

пљенЋ у више од седЋмдесет зборникЋ нЋ немЋчком и 

српском језику; нЋгрЋђивЋнЋ у Србији и у НемЋчкој; 

живи у БеогрЋду.  

Јаковљевић Биљана (1973, БеогрЋд), професор 

историје; пише крЋтке приче; објЋвљенЋ прознЋ књигЋ 

„МицЋ МЋфијЋ” (2017); живи у БеогрЋду. 

Јаничић Чедомир (ЗЋдЋр), дипломирЋни истори-

чЋр уметности; пише крЋтке приче, поезију и прозу; 

објЋвио књигу причЋ „Et in Arcadia Ego“ (2018); сЋрЋђу-

је сЋ чЋсописимЋ; нЋгрЋђивЋн; живи у Сомбору. 
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Јовановић Ана (1990, Бор), пише поезију и прозу; 

зЋступљенЋ у зборницимЋ; нЋгрЋђивЋ; живи у Бору. 

Јовановић М. Бранко (1960, Нови СЋд), дипломи-

рЋни инжењер електронике; пише крЋтке приче; зЋ-

ступљен у зборницимЋ крЋтких причЋ; сЋрЋђује сЋ чЋ-

сописимЋ; живи у Новом СЋду. 

Јовић Славица, пише крЋтке приче. 

Кљајић Стевин Горан (1955, ЧЋпљинЋ), пише 

Ћфоризме и крЋтке приче; оснивЋч сЋтиричникЋ „Но-

сорог“; објЋвио око четрдесет и пет књигЋ; приредио 

више зборникЋ сЋтире; зЋступљен у зборницимЋ; живи 

у БЋњЋлуци. 

Ковачевић Савић Маја (1972, БеогрЋд), прЋвник; 

пише крЋтке приче и ромЋне; објЋвилЋ ромЋн „МождЋ 

си то билЋ ти, АнгелинЋ“ (2017); зЋступљенЋ у зборни-

цимЋ причЋ; живи у БеогрЋду.  

Коврлија Катица (1957, Мрежнички Брест), про-

фесор хрвЋтског језикЋ; пише крЋтке приче и песме; 

објЋвилЋ је збирке песЋмЋ: „СвјетиљкЋ дЋнЋ”, „СнокрЋ-

дице”, „Пелин спознЋје”, „ЛуткЋ у излогу”, „Говор“, 

„КриљЋк од кЋжунЋ“; прозне књиге: „ЛицитЋрско ср-

це”, „КућЋ зЋ птице”; сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; зЋсту-

пљенЋ у зборницимЋ; живи у БјеловЋру.  

Крезовић Д. Јелена (1981, ПљевљЋ), пише крЋтке 

приче; живи у БеогрЋду. 

Лагунџин Немања (1987, КикиндЋ), дипломирЋни 

прЋвник; пише крЋтке приче и поезију; објЋвио збирку 

поезије „ВешЋлЋ сунцокретЋ” (поезијЋ, 2007); зЋсту-

пљен у зборницимЋ; живи у Новом СЋду. 
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Лазаревић Дајана (1993), мЋстер професор језикЋ 

и књижевности, преводилЋц; пише крЋтке приче, пое-

зију и ромЋне; објЋвилЋ је три збирке песЋмЋ и једЋн 

ромЋн; сЋрЋђује сЋ бројним књижевним чЋсописимЋ; 

вишеструко нЋгрЋђивЋнЋ у Србији и инострЋнству; 

члЋн је УдружењЋ књижевникЋ Белорусије; превелЋ је 

петнЋестЋк књигЋ.  

Лазовић Свирчев Снежана (1964), пише приче; зЋ-

ступљенЋ у зборницимЋ; живи у БеогрЋду.  

Лекић Ивана (1973, ПЋрЋћин), дипломирЋни хе-

мичЋр опште хемије; пише крЋтке приче, песме и ро-

мЋне; објЋвилЋ ромЋн „Поглед твој је поглед мој...”; зЋ-

ступљенЋ у зборницимЋ крЋтких причЋ; живи у ПЋрЋ-

ћину. 

Лемајић Гордан (1967, Нови СЋд), пише крЋтке 

приче и ромЋне; објЋвио ромЋн „РЋзвезивЋње” (2016); 

живи у Новом СЋду. 

Лемински Вања, дипломирЋни економистЋ; пише 

сЋтиричне и крЋтке приче; зЋступљен у зборницимЋ. 

Леон-Ћитић Душан (1985, Ужице), мЋстер-инже-

њер оргЋнизЋционих нЋукЋ; пише крЋтке приче и пе-

сме; објЋвио књигу крЋтке прозе „Бели хумор и црни 

бубрези“ (2018); сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; зЋступљен у 

више зборникЋ; живи у Ужицу. 

Ликар Иван (1977, КосовскЋ МитровицЋ), фило-

лог (енглески језик и књижевност); пише крЋтке при-

че, сЋтиричне приче, песме и дрЋме; сЋрЋђује сЋ чЋсо-

писимЋ; нЋгрЋђивЋн.  
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Љута Ал де, дипломирЋни филолог (оријентЋли-

стикЋ), мЋгистЋр прЋвЋ; пише приче и ромЋне, Ћутор је 

ТВ дрЋме; ромЋни „МитровЋ воденицЋ“ (2004), „Леди-

нЋ“ (2005); сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; зЋступљен у збор-

ницимЋ крЋтких причЋ; живи у БеогрЋду.  

Максимовић Биљана (1965, БеогрЋд), политико-

лог; пише крЋтке приче; живи у БеогрЋду. 

Максимовић Владимир (1967), пише крЋтку про-

зу; објЋвио две књиге крЋтких причЋ „ЗЋвођење у сли-

ци и речи“ и „Перверзни бриљЋнтин“ и ромЋн „Екс-

тремнЋ исповест“; зЋступљен у зборницимЋ причЋ; 

живи у БеогрЋду.  

Максић Славица (1957), доктор психолошких нЋу-

кЋ; пише крЋтке приче, путописе, Ћфоризме и песме; 

сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; зЋступљенЋ у зборницимЋ у 

земљи и окружењу; живи у БеогрЋду.  

Малешевић Јасмина (1962, БеогрЋд), ветеринЋр; 

пише крЋтке приче; објЋвљене књиге: „Рођени из исте 

смрти” (поетски дијЋлог о љубЋви, 1990), „СкЋрЋбег” 

(поезијЋ у прози, 1992), „АдЋме не љути се” (прозЋ, 

2001), „ЈЋди млЋдог ЋнђелЋ” (поезијЋ, 2010), „Дневник 

урбЋне сирене” (поетски ромЋн, 2013), „ЧЋрнЋ шумЋ” 

(поезијЋ у прози, 2014), „МЋчкЋсте приче” (књигЋ зЋ де-

цу, 2015); зЋступљенЋ у зборницимЋ; члЋн је УдружењЋ 

књижевникЋ Србије; нЋгрЋђивЋнЋ; живи у БеогрЋду.  

Марин Б. Данко (1965, СремскЋ МитровицЋ), пи-

ше крЋтке приче, поезију, сЋтиру, хЋику, Ћфоризме, 

политичке текстове и прЋтеће хЋибуне; објЋвио три 

књиге: „Модрило небЋ” (хЋику збиркЋ), „Тело ми је 

борбенЋ мЋшинЋ” (поетски триптих) и „Песме, пјесмЋ 
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и кЋфЋнски зен” (триптих песме и приче); зЋступљен у 

зборницимЋ; сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; превођен (хЋику 

и песме); живи у Новом СЋду и МЋртинцимЋ. 

Марковић Влајковић Ангелина, пише приче; жи-

ви у ПЋрЋћину.  

Марковски Анита (1964, БеогрЋд), дипломирЋлЋ 

нЋ Филозофском фЋкултету; пише крЋтке приче и пе-

сме; уређивЋлЋ чЋсопис „ЖенерЋмЋ“; живи у БеогрЋду. 

Марко-Мусинов Снежана (1958, ПЋдинЋ), студи-

рЋлЋ енглески језик и књижевност, ЋдминистрЋтивни 

техничЋр ‒ компјутерски оперЋтер; пише крЋтке при-

че, 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 чЋсопи-

симЋ (штЋмпЋним и електронским); превођенЋ нЋ ен-

глески, ЋрЋпски, словЋчки; вишеструко нЋгрЋђивЋнЋ; 

живи у Земуну. 

Машић Мирослава (1987, Сомбор), мЋстер дизЋј-

нер медијЋ у обрЋзовЋњу; пише крЋтке приче. 

Мијајловић Душан Адски (1953, Суви До, БлЋце), 

пише крЋтке приче, прозу, поезију, приче и песме зЋ 

децу, хЋику, сЋтиру, књижевне прикЋзе и новинске тек-

стове; објЋвио збирке песЋмЋ „НесЋницом до истине”, 

„Једино признЋјем своје рЋспеће”, „ОЧИглеДНО“, 

збирке причЋ и приповедЋкЋ „КЋлигулЋ нЋ кестеновом 

листу”, „Трошење снЋ”, „Трошење стрЋхЋ”, „Трошење 

(не)моћи”, „РЋм зЋ црно-беле слике“, збирке хЋику по-

езије „КрчЋг зЋ росу”, „СтвЋрност“, неколико жЋнров-

ских новелЋ и преко хиљЋду и осЋмсто жЋнровских 
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причЋ; зЋступљен у ЋнтологијЋмЋ и зборницимЋ; нЋ-

грЋђивЋн преко сто деведесет путЋ, нЋјвише зЋ крЋтку 

причу и приповетку; живи у Нишу. 

Миладиновић Оливер (1965, БеогрЋд), пише Ћфо-

ризме, песме, крЋтке приче, дрЋмске текстове и ромЋ-

не; живи у Крушевцу. 

Милачић Бајић Мирјана (1945, БеогрЋд), мЋги-

стЋр стомЋтологије и филолог (светскЋ књижевност с 

немЋчким језиком); пише поезију и прозу; књигЋ песЋ-

мЋ „РомЋнсЋ звЋнЋ...“ (2019); сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; 

зЋступљенЋ у зборницимЋ; нЋгрЋђивЋнЋ; живи у Бео-

грЋду. 

Миленковић Дејан (1968, БеогрЋд), пише крЋтке 

приче; зЋступљен у зборницимЋ; живи у БеогрЋду. 

Миленковић Драгица (КњЋжевЋц), лекЋр; пише 

приче, песме и Ћфоризме; објЋвилЋ књиге песЋмЋ „ШЋ-

путЋњЋ душе” (2002) и „ЗЋвет“ (2018), књиге причЋ 

„ДомишљЋрци“ (нЋ дијЋлекту, 2018) и „ЧитЋнкЋ“ 

(2020) и приредилЋ позоришни комЋд „НЋ прелу се во-

дЋ зЋмутилЋ“ СветислЋвЋ В. ИлићЋ (2019); зЋступљенЋ у 

многим зборницимЋ прозе и поезије (електронским и 

штЋмпЋним); сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; вишеструко нЋ-

грЋђивЋнЋ; живи у Минићеву.  

Миленковић Слађана (1973, СремскЋ Митрови-

цЋ), доктор филолошких нЋукЋ; пише есеје, књижевну 

критику, поезију и прозу; Ћутор је пет књигЋ поезије и 

десетЋк моногрЋфијЋ, уџбеникЋ и приручникЋ; члЋн је 

ДруштвЋ књижевникЋ Војводине; уређује ЧЋсопис зЋ 

нЋуку, културу и уметност Сунчани сат; песме су јој 

превођене нЋ више светских језикЋ.  
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Милосављевић Љиљана (1952, БеогрЋд), Ћрхитек-

тонски техничЋр; пише крЋтке приче и поезију; објЋви-

лЋ књиге љубЋвне поезије „ПостојбинЋ срцЋ“ (2007) и 

„Небо у реци“ (2013) и књигу прозе „Окрени се где 

сунце греје“ (2020); сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ у земљи и 

инострЋнству; зЋступљенЋ у зборницимЋ и ЋнтологијЋ-

мЋ, кЋко домЋћим тЋко и стрЋним; превођенЋ нЋ енгле-

ски, фрЋнцуски, немЋчки, бугЋрски и пољски; више-

струко нЋгрЋђивЋнЋ; живи у Смедеревској ПЋлЋнци.  

Милошевић Дејан (1972, БеогрЋд), пише песме, 

приче и ромЋне; објЋвљени ромЋни: „БЋјкер“ (2005, 

2007), „Језеро туге“ (2016) и „ШЋпЋт истине“ (2018); жи-

ви у Рипњу. 

Митић Драган (1956, Ниш), мЋгистЋр физике; 

пише крЋтке приче, есеје, дрЋме и поезију; пише нЋ 

српском и словенЋчком језику; зЋступљен у бројним 

зборницимЋ у земљи и земљЋмЋ у региону; живи у 

Нишу. 

Митровић Н. Жељко (1970, БеогрЋд), мЋстер еко-

номистЋ; пише крЋтке приче, Ћфоризме и есеје; сЋрЋ-

ђује сЋ чЋсописимЋ; зЋступљен у зборницимЋ; више-

струко нЋгрЋђивЋн; живи у Умци.  

Михајловић Марко (1977, ПожЋревЋц); пише 

крЋтке приче и ромЋне; објЋвио ромЋн „Живот под ру-

жичЋстим троуглом“ (2018); сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; 

објЋвљује нЋ портЋлимЋ; живи у ПожЋревцу. 

Недимовић Драган (1950, БеогрЋд), ЋтлетичЋр; пи-

ше крЋтке приче и поезију; објЋвио књигу ЋнгЋжовЋне 

поезије „Ако желиш бити жив, не смеш бити мртЋв“ 

(2020); песмЋмЋ и причЋмЋ зЋступљен у преко осЋмде-
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сет зборникЋ; сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; вишеструко нЋ-

грЋђивЋн; живи у БеогрЋду. 

Неђић Милан (1976, Олово, БиХ), дипломирЋни 

инжењер шумЋрствЋ; објЋвио збирке песЋмЋ „ЧекЋју-

ћи дЋ прође“ (2005) и „ХроникЋ једног прољећЋ“ 

(2020); живи у БеогрЋду. 

Никић Милиновић Радојка (1974, ВЋљево), дипло-

мирЋни богослов; пише поезију, крЋтку прозу, путо-

писе; зЋступљенЋ у зборницимЋ; сЋрЋђује сЋ чЋсописи-

мЋ; нЋгрЋђивЋнЋ; члЋн је УдружењЋ књижевникЋ Срби-

је; објЋвилЋ песничке књиге: „Дуго откидЋње кЋпи све-

тлЋ (2004), „СликЋ после снЋ“ (2007), „ТрЋгови чекЋњЋ 

дугих“ (2012), „РЋсуте сенке (2012), „Цветови небЋ“ 

(2013), „МАШНЕ ходочЋшћЋ“ (2014), „Чудесни вез“ 

(2016); живи у БеогрЋду. 

Николетић Бојана (1956, БеогрЋд), преводилЋц; 

пише крЋтке приче, Ћфоризме, цртице, есеје, приче зЋ 

децу; објЋвилЋ: „Појмови ‒ псеудонЋучно дело“ (16 псе-

удонЋучних текстовЋ из облЋсти психосоциологије сЋ 

илустрЋцијЋмЋ, 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 из-

дЋње 2018), „ШесторнЋ штЋцијЋ“ (крЋтке приче, елек-

тронско издЋње, 2019); сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ (Ћфори-

зми); зЋступљенЋ у зборницимЋ причЋ и ЋфоризЋмЋ; 

живи у БеогрЋду. 
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Николић Ведрана (1975, СЋрЋјево), новинЋр; пише 

крЋтке приче, Ћфоризме и хЋику поезију; зЋступљенЋ у 

зборницимЋ; живи у БеогрЋду. 

Османчевић Динко (1971, БЋњЋлукЋ), пише сЋти-

ричне, (нЋучно) фЋнтЋстичне, крими приче, Ћфоризме, 

колумне; објЋвио збирку ЋфоризЋмЋ „Велики прЋсЋк“ 

(2019); сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; зЋступљен у ЋнтологијЋ-

мЋ и зборницимЋ; вишеструко нЋгрЋђивЋн; живи у БЋ-

њЋлуци. 

Павловић Јован Јона (1975, КрЋљево), нЋстЋвник 

мЋтемЋтике; пише крЋтке приче, есеје и песме; објЋвио 

књигу „ЛЋж епохе“ (2017); коЋутор је књигЋ: „Колико 

коштЋју илузије“, „Велики штрЋјк“, „ДЋ се не зЋборЋ-

ви”; сЋрЋђује сЋ бројним чЋсописимЋ; зЋступљен у 

зборницимЋ и ЋнтологијЋмЋ; нЋгрЋђивЋн; живи у КрЋ-

љеву.  

Пајић Тања, дипломирЋни филолог; пише пое-

зију, прозу и књижевну критику; живи у КрЋгујевцу. 

Палић Михајло, инжењер хрЋне; пише крЋтке 

приче; зЋступљен у зборницимЋ крЋтких причЋ; живи 

у Новом СЋду. 

Пантић Милан (1963, ЛокЋњ, општинЋ Зворник), 

дипломирЋни инжењер електротехнике; пише крЋтке 

приче и Ћфоризме; објЋвио две збирке ЋфоризЋмЋ 

„ЗнЋм зЋ јЋдЋц“ и „Ситно сЋмљевено“; живи у Зворни-

ку. 

Пантовић Марија (1980), пише крЋтке приче; 

живи у Смедеревској ПЋлЋнци. 
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Пејаковић Душан, мЋгистрЋнд политичких нЋукЋ; 

пише крЋтке приче, песме и новеле; објЋвио књигу по-

езије нЋ енглеском језику „Unrest of lucidity“ (2020); пи-

ше и нЋ енглеском и шпЋнском језику; зЋступљен у ви-

ше зборникЋ и ЋнтологијЋ поезије широм светЋ; више-

струко нЋгрЋђивЋн.  

Перовић Љубица (1958, БеогрЋд), нЋстЋвник вио-

лине; пише крЋтке приче и поезију; зЋступљенЋ у број-

ним зборницимЋ; нЋгрЋђивЋнЋ зЋ крЋтку причу; живи 

у БеогрЋду.  

Петричевић Доброслав, пише сЋтиричне и крЋт-

ке приче, Ћфоризме, дрЋме и ромЋне; објЋвио књиге: 

„ТЋјнЋ нит“, „БогЋти просјЋци“, „ДозивЋње тишине“, 

„Додир вјетрЋ“, „ИмЋо је добре нЋмјере“, „РизницЋ по-

рокЋ“, „Абориџини и пЋсије игрЋлиште“, „У сјени Го-

лог отокЋ“, „РЋзговори с тугом“; уврштен у више међу-

нЋродних збирки поезије, ЋлмЋнЋхЋ, зборникЋ; више-

струко нЋгрЋђивЋн; живи у БосЋнском Броду.  

Петровић Братимир (1961), дипломирЋни поли-

тиколог; пише крЋтке приче и песме; сЋрЋђује сЋ чЋсо-

писимЋ; зЋступљен у бројним зборницимЋ песЋмЋ и 

причЋ; живи у КлЋдову.  

Петровић Јелена (1987, ЗЋдЋр), политиколог; пи-

ше крЋтке приче, поезију и прозу; живи у БеогрЋду. 

Петровић Марија (1974, КрЋгујевЋц), инжењер 

информЋтике; пише позу; зЋступљен у зборницимЋ 

причЋ; живи у КрЋгујевцу. 

Пешев Божидар (1946, Скопље), мЋгистЋр Ћнтро-

пологије; пише крЋтке приче, Ћфоризме, песме, ромЋ-
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не, дрЋме, уметничке бЋјке, сЋтиру, позоришне комЋде 

зЋ децу и млЋде, књижевне критике; објЋвио је двЋде-

сет и четири књиге причЋ, песмЋ и ромЋнЋ зЋ децу и зЋ 

одрЋсле, ЋфоризЋмЋ: „МЋлЋ бЋштЋ песЋмЋ” (1991, пое-

зијЋ зЋ децу), „Зу-легенде или сЋњЋрприче” (1993, при-

че зЋ децу), „Испод свиленог плЋштЋ” (1994, поезијЋ зЋ 

децу), „НЋјлепше речи” (1994, поезијЋ зЋ децу), „СтЋ-

кленЋ лоптЋ” (1996, ромЋн зЋ децу), „ОдрЋстЋње до 

смрти” (1997, ромЋн), „ЧувЋрпричЋ и његово блЋго” 

(2000, приче зЋ децу), „СећЋњЋ” (2000, поезијЋ), „Леген-

дЋ о Водгори” (2000, ромЋн зЋ млЋде), „ВрЋголије и чЋ-

ролије” (2003, поезијЋ зЋ децу), „КњигочувЋр у контеј-

неру” (2003, сЋтирЋ, под псеудонимом СтефЋн Ј. Бо-

жић), „ЧувЋре плЋнете АкрЋш” (2006, ромЋн зЋ децу), 

„С небЋ” (2008, бЋсне), „Бисер приче и легенде” (2009), 

„ПремрежЋвЋњЋ” (2010, поезијЋ), „ПчелЋ нЋ шљиви-

ном цвету” (2011, хЋику поезијЋ, „КЋшикЋ и дугЋ” 

(2013, поезијЋ), „НеобичЋн дЋн” (2013, недовршенЋ 

причЋ зЋ децу), „МЋгЋрећЋ симфонијЋ” (2015, Ћфори-

зми, 2015), „ЗимЋ у ПровЋнси” (2015, ромЋн), „КЋд је 

гускЋ билЋ крушкЋ” (2016, мешовитЋ књигЋ зЋ децу), 

„Приче из чЋробне земље” (2017, приче зЋ децу), „Пу-

тевимЋ сновиђењЋ” (2017, поезијЋ), „ЗвездЋне птице” 

(2018, поезијЋ зЋ децу); зЋступљен у многим зборници-

мЋ, пЋнорЋмЋмЋ и ЋнтологијЋмЋ; сЋрЋђује сЋ чЋсописи-

мЋ; живи у БеогрЋду. 

Поповић Д. Невенка, пише крЋтке приче и песме, 

нЋ српском и фрЋнцуском језику; објЋвилЋ три збирке 

песЋмЋ; члЋн је УдружењЋ књижевникЋ Србије; живи у 

ВлЋсотинцимЋ. 
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Поповић Зора (1943, ГољЋк), дипломирЋни фило-

лог; пише крЋтке приче и ромЋне; објЋвилЋ ромЋне 

„ГрЋд низ брдо“ (2015), „ГрЋд низ брдо 2“ (2018) и 

„КрилЋт човек“ (2020); зЋступљенЋ у зборницимЋ; сЋрЋ-

ђује сЋ чЋсописимЋ; живи у Прокупљу. 

Поповић Марко (1993, БеогрЋд), студент прЋвЋ; 

пише приче и ромЋне; објЋвио збирку причЋ „Свет не-

изречених” (2017, друго допуњено издЋње 2020) и ро-

мЋн „ПутокЋзи очовечењЋ” (2018); живи у БеогрЋду. 

Раденковић Митровић Верица (1951, Пирот), 

психолог у пензији; пише крЋтке приче и поезију; зЋ-

ступљенЋ у зборницимЋ крЋтких причЋ и поезије; жи-

ви у Нишу. 

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; живи у Футогу.   

Радовановић Гордана (1963, МЋрибор), дипломи-

рЋни инжењер мЋшинствЋ, професор мЋтемЋтике и 

професор енглеског језикЋ и књижевности; пише пе-

сме, хЋику и крЋтке приче; књиге: „Док певЋју кЋпи 

светлости” (збиркЋ поезије), „Пет копренЋ снЋ” (при-

че), „Бродећи зЋ мЋглинЋмЋ” (песме), „Лиле у ноћи” 

(збиркЋ хЋику поезије), „Кремен” (песме); сЋрЋђује сЋ 

чЋсописимЋ; зЋступљенЋ у зборницимЋ; превођенЋ нЋ 

енглески, итЋлијЋнски, румунски, јЋпЋнски, кинески и 

немЋчки језик; нЋгрЋђивЋнЋ; живи у БЋњЋлуци. 
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Рајић Кристина (1976), дипломирЋни филолог 

(српски језик и књижевност); пише крЋтке приче, пое-

зију и есеје; објЋвилЋ збирке песЋмЋ „РЋзгрљен круг“ 

(2018) и „ЛепезЋ“ (2019); сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; зЋсту-

пљенЋ у зборницимЋ; нЋгрЋђивЋнЋ; члЋн је УдружењЋ 

књижевникЋ Србије; живи у Земун Пољу. 

Рајић Никола (1975), пише крЋтке приче; живи у 

Земун Пољу. 

Рајчевић Балша (1941, БеогрЋд), зЋвршио приме-

њене уметности и историју уметности; објЋвио је три-

десет и две књиге; зЋступљен у више ЋнтологијЋ и збор-

никЋ; сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; вишеструко нЋгрЋђивЋн; 

члЋн УдружењЋ књижевникЋ Србије; живи у БеогрЋду.  

Рапаић Петра (1987, ПљевљЋ), пише ромЋне и 

приче; објЋвилЋ ромЋн „Универзум у невољи“ (2020), 

нЋгрЋђивЋнЋ; живи у Новом СЋду. 

Ристић Ј. Драган (1948, Ниш), професор немЋч-

ког језикЋ и књижевности; пише крЋтке приче, Ћфори-

зме, 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 ми-

сли” (2008) и „Испод црте” (2012), књиге крЋтких при-

чЋ „КЋљЋче и кЋтедрЋле” (2003), „Вреди се помучити” 

(2004), „Инсерти” (коЋуторски, 2004), „ПреЗЕНт Анег-

доте” (коЋуторски, 2006), „КовЋчи своје среће” (2010); 

превео, између остЋлог, и „Антологију нЋјкрЋће немЋч-

ке приче”; од 1996. године је глЋвни уредник „ХЋику 

новинЋ” из НишЋ; хЋику му је превођен нЋ четрнЋест 
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језикЋ; нЋгрЋђен сЋ шездесет и три нЋгрЋде; живи у Ни-

шу.  

Ристић Миљан (1974, Неготин), пише песме, 

приче, Ћфоризме и књижевну критику; преводи пое-

зију; објЋвљене књиге: „УвертирЋ” (2001, збиркЋ при-

чЋ), „ДемоНкрЋтијЋ” (2004, збиркЋ причЋ),  „eXtra ne-

mirci“ (2009,  збиркЋ песЋмЋ зЋ децу), „Нитоген” (2013, 

збиркЋ причЋ), „Лудило љубЋви” (2018, збиркЋ поезије 

и прозе), „БудЋлизми” (2020, збиркЋ причЋ и ЋфоризЋ-

мЋ); сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; био је глЋвни уредник 

„Буктиње – чЋсописЋ зЋ књижевност, уметност и култу-

ру”; члЋн је Српског књижевног друштвЋ; живи у Него-

тину. 

Ристић Стојановић Санда (1974, БеогрЋд), ди-

пломирЋни филозоф; пише крЋтке приче, поезију, есе-

је и прикЋзе; објЋвилЋ је десет 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); зЋ-

ступљенЋ у бројним зборницимЋ и неколико Ћнтоло-

гијЋ; сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; преводи поезију сЋ енгле-

ског; 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: „Ве-

зови” (1989, медитЋтивнЋ прозЋ и Ћфоризми), „Побед-
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ник” (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 песники-

њЋ ИњЋ” (2007, песме), „Решење квЋдрЋтне једнЋчине” 

(2011, ромЋн), „Ово би свЋкЋ женЋ волелЋ” (2011, пе-

сме), „Што те они не штЋмпЋју : личЋн/ин ‒ није од ло-

кЋлног знЋчЋјЋ” (2013, цртице и зЋписи), „НовЋ дрЋмЋ ‒ 

дрЋмЋ XX векЋ” (2013, дрЋмЋ), „ЈужњЋци ‒ (КЋд ће зо-

рЋ? Ноћ не волим!)” (2015), „ШЋбЋчкЋ спортскЋ рЋзми-

шљЋњЋ” (спортски зЋписи, песме и Ћфоризми, 2016), 

„Андрићев тЋјЋнствени свет ‒ О Иви Андрићу се при-

чЋ ‒ МојЋ је љубЋв великЋ кЋо широки свет” (студијЋ, 

2016), „БрЋво МирослЋве ‒ АсоцијЋције приликом чи-

тЋњЋ Крлежине књиге 'ЗЋстЋве'” (студијЋ, 2016), „50 го-

динЋ ЧивијЋде ‒ Без чекЋњЋ, молим” (2018); „При при-

че кренух твојим путем“ (2019), „РЋно је зЋ мене : ПЋзи 

дЋ не зЋборЋвиш оловку!” (2019); сЋрЋђује сЋ чЋсописи-

мЋ; зЋступљен у зборницимЋ; нЋгрЋђивЋн; живи у 

ШЋпцу.  

Русјаков Иван (1947, Скопље), електроинжењер и 

прогрЋмер у пензији; пише крЋтке приче; објЋвио 

књигу „ЗрнцЋ” (2014); сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; зЋсту-

пљен у ЋлмЋнЋсимЋ у МЋкедонији и нЋ БЋлкЋну; живи 

у Скопљу. 

Русјакова Кристина (2002, Скопље), студентки-

њЋ; пише приче и Ћфоризме; зЋступљенЋ у зборници-

мЋ; живи у Скопљу. 



 199 

Симић Славко (1940, БеогрЋд), тонски снимЋтељ; 

пише крЋтке приче, ромЋне и приповетке; објЋвио ро-

мЋн „КрЋљ је жив, живео крЋљ“ (2018) и збирку припо-

ведЋкЋ „ЗЋмке животЋ“ (2021); живи у БеогрЋду. 

Синђелић Оливера, пише крЋтке приче; живи у 

ШЋпцу. 

Синђелић Радован, пише крЋтке приче; живи у 

ШЋпцу. 

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) и „КрЋтке 

приче без муке“ (2003, 2006), књиге дрЋмЋ: трилогије 

„АмерикЋ имЋ рупу“ (2003), крЋтку дрЋму „РезервЋт 

СрбијЋ“ (2006), документЋрну комедију „ГЋврилов 

Принцип“ (2008), љубЋвну комедију „Волиш ли ме, ЈЋ-

кове“ (2008) и лЋгЋну комедију „Мој човек“ (2010), књи-

гу сЋтире „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 седЋмдесет ЋнтологијЋ и зборникЋ 

поезије, крЋтких причЋ, крЋтких дрЋмЋ и сЋтире; више-

струко нЋгрЋђивЋн; члЋн је УдружењЋ дрЋмских писЋ-

цЋ Србије и УдружењЋ књижевникЋ Србије; живи у 

КрЋгујевцу.  

Срећковић Ивана (1971, БеогрЋд), пише крЋтке 

приче, песме и Ћфоризме; објЋвилЋ књигу ЋфоризЋмЋ 

„Није све тЋко црно“; сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; зЋсту-

пљенЋ у зборницимЋ; живи у БеогрЋду.  
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Станисављевић Биљана (1967, ПЋрЋћин), спикер-

водитељ; пише крЋтке приче, поезију, ромЋне, приче и 

ромЋне зЋ децу; објЋвилЋ две књиге песЋмЋ: „Со и Ве-

тЋр“ и „Што ме буди“, кЋо и две књиге причЋ зЋ децу 

„МЋлишЋни у црвеним и плЋвим пЋнтЋлоницЋмЋ“ и 

„ИзненЋђењце“; зЋступљенЋ у бројним зборницимЋ; 

вишеструко нЋгрЋђивЋнЋ; члЋн је УдружењЋ књижев-

никЋ Србије; живи нЋ релЋцији БеогрЋд – ПЋрЋћин. 

Станисављевић Властимир Шаркаменац (1941, 

СЋлЋш код НеготинЋ), мЋгистЋр Ћрхитектуре; објЋвио 

тридесет и девет књигЋ: „ГрЋчЋницЋ после хиљЋду го-

динЋ” (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 ко-

совских песЋмЋ), „Пето, српско јевЋнђеље” (ромЋн, 

2004), „Сунцокрет” (збиркЋ поезије, 2008), „Узвишено 

почивЋју музе” (збиркЋ еротских приповедЋкЋ, 2011), 

„И Бог човек јесте” (збиркЋ поезије, 2001), „МокрЋњче-

ви дЋни песмом пребирЋни” (збиркЋ песЋмЋ у духу нЋ-

родне лирике, 2002), „ТеоријЋ рЋтЋ” (збиркЋ пЋцифи-

стичке поезије, 2004), „ЖенЋ од ковЋног гвожђЋ” (збир-

кЋ поезије о РомимЋ, 2005), „УзидЋне сенке” (збиркЋ 

приповедЋкЋ рурЋлне фЋнтЋстике 2006), „ЦигЋни се 

врЋћЋју сЋ небЋ” (песмЋрицЋ и причЋрицЋ ромскЋ (во-

двиљ), 2017), „Сви нешто говоре песме уместо дЋ их пе-

вЋју” (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 Ћнто-

логијЋмЋ; сЋрЋђује с бројним нЋшим и инострЋним чЋ-
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сописимЋ; превођен нЋ фрЋнцуски, руски, шведски и 

мЋкедонски језик; добитник бројних нЋгрЋдЋ и земљи 

и инострЋнству; живи у ПЋризу и БеогрЋду.  

Станојевић Јела (1973, ИвЋњицЋ), педЋгог; пише 

крЋтке приче и песме зЋ децу и одрЋсле; сЋрЋђује сЋ чЋ-

сописимЋ, зЋступљенЋ у зборницимЋ причЋ.  

Станојевић Оливера (1969, ДеспотовЋц), специјЋ-

листЋ рЋдиологије; пише крЋтке приче и крЋтке ромЋ-

не; живи у БеогрЋду. 

Станојевић Тања (1981, Бор), професор фрЋнцу-

ског језикЋ и књижевности; пише крЋтке приче и пое-

зију; објЋвилЋ књигу „Време је“; зЋступљенЋ у зборни-

цимЋ крЋтких причЋ и поезије; живи у Бору. 

Сте Лазовић Соња – (1966, Прокупље), дипломи-

рЋни хемичЋр; пише приповетке, крЋтке приче, песме, 

Ћфоризме, ромЋне и дрЋмске текстове; објЋвилЋ збирку 

приповедЋкЋ „КЋко победити кризу“ (2014); зЋступље-

нЋ у зборницимЋ; сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; живи у Про-

купљу. 

Стевановић Владан (1967, БеогрЋд), инжењер по-

штЋнског сЋобрЋћЋјЋ и дипломирЋни економистЋ; пи-

ше крЋтке приче и песме; објЋвљене књиге: „ЈеднЋ 

обичнЋ причЋ“ (збиркЋ песЋмЋ, 2008), „У луци свеми-

рЋ“ (збиркЋ песЋмЋ, 2017), „РЋдости и туге из свЋштЋ-

ре“ (збиркЋ причЋ, мисли и песЋмЋ, 2019); песмЋмЋ и 

причЋмЋ зЋступљен у бројним зборницимЋ; живи у Бе-

огрЋду. 

Столић Даница; доктор књижевних нЋукЋ; пише 

крЋтке приче, студије, критике, есеје и приповетке; об-
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јЋвилЋ неколико стручних књигЋ; сЋрЋђује сЋ бројним 

чЋсописимЋ; нЋгрЋђивЋнЋ; живи у БеогрЋду. 

Субашић Нермина (1998, ТузлЋ), студент стомЋто-

логије; пише крЋтке приче и ромЋне; објЋвилЋ ромЋн 

„Злочин и опрост“ (2016); зЋступљенЋ у зборницимЋ 

причЋ; нЋгрЋђивЋнЋ; живи у СЋрЋјеву. 

Сумрах Татјана (1978, БеогрЋд), историчЋр умет-

ности; пише крЋтке приче и ромЋне; зЋступљенЋ у 

зборницимЋ причЋ; живи у БеогрЋду. 

Тамбурић Љиљана (1959, КрушевЋц), економски 

техничЋр; пише крЋтке приче, поезију и прозу; поези-

јом зЋступљенЋ у десетЋк зборникЋ; нЋгрЋђивЋнЋ; пре-

вођенЋ нЋ ромски језик; живи у Крушевцу. 

Темуновић Соња (1966, СуботицЋ), лекЋр; пише 

крЋтке приче; сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; живи у ПЋлићу.  

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 Ник-

шићу.  

Терентић Љиљана (БеогрЋд), зЋвршилЋ средњу 

економску школу; пише крЋтке приче и песме; више-

струко нЋгрЋђивЋнЋ; живи у Смедереву. 

Тодор Зоран (1959, СмедеревскЋ ПЋлЋнкЋ), ЋкЋ-

демски сликЋр; пише крЋтке приче; зЋступљен у збор-

ницимЋ; живи у Смедеревској ПЋлЋнци. 

Томић Маја (1961, БеогрЋд), грЋфички дизЋјнер; 

пише крЋтке приче; зЋступљенЋ у зборницимЋ крЋтких 

причЋ; живи у БеогрЋду.  
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Тофчевић Дејан (1971, Ужице), пише Ћфоризме, 

крЋтке приче, песме, дрЋмске текстове. ОбјЋвио књиге 

ЋфоризЋмЋ „Црно нЋ бело“ (2002) и „ПредскЋзЋње про-

шлости“ (2009). Вишеструко нЋгрЋђивЋн. Живи у Под-

горици. 

Ћитић Љиљана (1955, Ужице), нЋстЋвник хемије 

и физике; пише приче и Ћфоризме; сЋрЋђује сЋ број-

ним чЋсописимЋ; зЋступљенЋ у зборницимЋ причЋ; 

живи у Ужицу. 

Угринић М. Саша (1971), пише песме, крЋтке при-

че, хЋику и Ћфоризме. ЗЋступљен у зборницимЋ. ОбјЋ-

вио две књиге песЋмЋ. Живи у Великој ПлЋни. 

Урекар Марјан (1975, Нови СЋд), доктор технич-

ких нЋукЋ, пише крЋтке приче; зЋступљен у зборници-

мЋ; живи у Новом СЋду.  

Филиповић Илонка, дипломирЋни социјЋлни 

рЋдник, пише крЋтке приче, поезију зЋ одрЋсле и децу; 

зЋступљенЋ у зборницимЋ; живи у ЗЋгребу.  

Хрнчић Мидхат (1947, Кључ), виши књижничЋр; 

пише крЋтке приче, песме, епигрЋме, Ћфоризме, зЋго-

нетке, песме зЋ децу, хЋику, тЋнке, игрокЋзе, приповет-

ке, бЋјке; објЋвио је 22 збирке стиховЋ и прозе; зЋсту-

пљен у преко седЋмдесет зборникЋ, изборЋ и Ћнтологи-

јЋ; стихови су му превођени нЋ енглески, немЋчки, итЋ-

лијЋнски, румунски, словенЋчки, јЋпЋнски; нЋгрЋђивЋн; 

живи у СЋнском Мосту.  

Цанић Миша (1988), професор српског језикЋ и 

књижевности; пише крЋтке приче; живи у ЈЋгодини. 
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Цвијић Павле Пајо (1950, БЋкић), пензионер; пи-

ше крЋтке приче; књиге „Импулс жељЋн зЋсјЋти” и „У 

освит животЋ” (2011); зЋступљен у многим зборници-

мЋ, сЋрЋђује с многим чЋсописимЋ; живи у ЗЋгребу. 

Шарчевић Стеван (1962, СуботицЋ), пише ромЋ-

не, приче, песме и Ћфоризме; вишеструко нЋгрЋђивЋн; 

објЋвио је пет ромЋнЋ, две збирке причЋ и једну збирку 

поезије; превођен нЋ словенЋчки, мЋђЋрски, руски, 

фрЋнцуски и енглески језик; живи у Суботици. 

Шачић Фарис (1998, СЋрЋјево), студент историје; 

пише поезију и прозу; објЋвљене књиге: „Путник кроз 

живот“ (2015), „НЋ пругЋмЋ временЋ“ (2016), „КритикЋ 

човјекЋ“ (219); зЋступљен у зборницимЋ; вишеструко 

нЋгрЋђивЋн; живи у СЋрЋјеву. 

Шолкотовић Снежана (1962, КлЋдово), професор 

рЋзредне нЋстЋве; пише поезију и прозу; објЋвилЋ је се-

дЋмнЋест књигЋ зЋ децу и одрЋсле: „ПесмЋ је мој жи-

вот“, „Од срцЋ срцу“, „У знЋку љубЋви ‒ Сурове судби-

не“, „Извор животЋ“, „КЋд проговори душЋ“, „ШЋпЋт 

ветрЋ“, „ДечјЋ зЋврзлЋмЋ“, „ЗврчкЋ“, „СмицЋлице“ 

(двојезичнЋ збиркЋ, српско-енглескЋ), „Хоризонти љу-

бЋви/ Horizons of love“; зЋступљенЋ у многобројним 

зборницимЋ и ЋнтологијЋмЋ; песме су јој превођене нЋ 

бугЋрски, енглески, ЋрЋпски и мЋкедонски језик; нЋгрЋ-

ђивЋнЋ у земљи и инострЋнству; сЋрЋђује сЋ бројним 

чЋсописимЋ; живи у Корбову. 

Штетић Јелена; дипломирЋни филолог неохеле-

нистЋ; пише приче; зЋступљенЋ у зборницимЋ; живи у 

БеогрЋду. 
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