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Велибор Лазаревић 

ДУШАН МАТИЋ САМ СОБОМ 
 
 
Душан Матић је у бројним виђењима савременика свезнадар, универ-

залан, сензибилан, експресиван, флуересцентан... „човек од укуса, естета, 
књигољубац и козер...“ (Предраг Палавестра)1  

Матићево стваралачко биће препознаје се у његовим ставовима у ра-
зним питањима, људским и стваралачким тумачењима, текстовима... 

Ту се виде његова размишљања књижевне идеје, ангажованост, погле-
ди на свет и друштво. Он је био човек доживљаја, фрагментаран, како каже, 
и чаровит. 

У бројним приликама Матић је говорио и писао о поезији, литерату-
ри, машти, традицији, надреализму, рату и миру... 

То су и најважнија и најбитнија питања за његову књижевну радиони-
цу и књижевну поетику и зато оне чине окосницу и основицу овог осврта 
као прилога за будући Матићев азбучник. 

О ратовима каже да су пресудно утицали на њега као човека и као пи-
сца. 

„Ја нисам држао пушку, нисам био ратник, нисам опалио ни један 
метак, а сматрам да су ме ратови формирали. То је мало парадоксално, али 
је заиста тако. Ратови стварају ситуације које ми можемо да волимо или не 
волимо, али то време открива неке видове људске стварности, указује на чо-
века и суштину његова живота. Мислим да човек тек стављен у такве ситуа-
ције показује шта је и ко је!... Ја нисам од оних који после доручка одмах 
пишу пет поглавља седмог дела свог романа! Спадам у оне који хватају тре-
нутке концентрације кратким белешкама. Ја сам без кућног реда. (...)“ 

Другом приликом ће казати: 
„Самоћа је за мене, моје месо, мој живот, моја смрт...“2 
И још „Моје дело је у основи аутобиографско јер не знам писати ни-

шта друго осим онога што сам доживео.“3  

                                     
1 Радован Поповић, Прича о Душану Матићу, Нови Сад: Прометеј, 2014, 121. 
2 Радован Поповић, Исто, 138. 
3 Радован Поповић, Исто 146. 
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 Године 1943. пише: „Не волим у свом писању ту неку своју неразу-
мљиву журбу, то нешто пренагљено, готово усплахиреност. Као да крадем 
од самог себе. Више волим кад река мирно тече. И свет, и срце, боље се 
огледају тад у речима.“4  

 Матић као да је био опчињен и чаролијом места, тренутка... 
„Постоје нека привилегована места. Постоје привилеговани тренуци. 

Они блесну, из њих шикну светлост и чар, рекао бих. Као да неки 'геније 
места' или 'геније тренутка' пресеца дах саваког човека који им се прибли-
жи.“5  

 Од природних феномена он обожава ветар и изреку коју је записао 
Вук Караџић 'Да нема ветра, пауци би небо премрежили'. Закључује да се 
ветар временом мења као и епохе; 

 „Свака епоха носи у својим недрима свој ветар. 
 У нашој поезији и у нашој литератури могли би се и те како, да от-

крију њени различити ликови ветра. О једном таквом, нашем, ветру, који 
ми се чини да је повезан са траженим смислом слободе, о том ветру, који 
рашчињава, о ветру развигору...“ (42) 

 Матић пише о смењивости духа, о дијалектици духа у складу са но-
вим временом и техничким достигнућима. 

„Стари дух, стара свест, стара спиритуалност, изграђена је на прими-
тивној техници, морају да уступе место новом духу, заснованом на новим 
човековим техничким могућностима, место новој свести, новој љубави, ко-
јој треба reinventer.“6  

O надреализму и његовој концепцији у интервјуу за Књижевне новине 
даће једну од најсажетијих дефиниција српског надреализма: 

„О једној одређеној надреалистичкој концепцији не може се уопште 
говорити. Као што сам већ рекао, надреализам никад није био једна одре-
ђена и јасна песничка или књижевна доктрина, са неким одређеним про-
грамом, нормама, клаузулама. Чак и такозвано аутоматско писање није би-
ло замишљено као неки ексклузивно нов и једини начин писања песама, 
већ само као чин којим је требало доћи до реалног функционисања наше 
неспутане мисли. У надреализам је свако од његових учесника уносио своје 
немире, своје проблеме и своје загонетке и излазио из надреализма. У сва-
ком случају обогаћен једним заједничким искуством, да затим сам решава 
те своје проблеме. Надреализам му је само могао дати високу свест о пе-

                                     
4 Радован Поповић, Исто, 83. 
5 Душан Матић, Пропланак и ум, Београд: Нолит, 1969, 41. 
6 Исто, 73. 
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сничком духу или о неким моралним категоријама које обавезују и оног ко-
ји пише.“7 (7) 

По Душану Матићу за живот је неопходна машта, разрада имагинар-
ног.  

На питање „Шта недостаје људима да би поднели живот?“ 
Одговара: „Машта. 
Шта остаје онда људима, ако не разраде имагинарно до краја. Шта 

друго ради наука и поезија, ако не разрађују имагинарно на имагинарни 
начин до краја, а сви остали, живећи, на егзистенцијалан начин, до краја. 

 Разрадити имагинарно без остатка ради имагинарног самог, али и 
пре свега, можда, ради живота самог. Разрадити имагинарно, значи реши-
ти, на ивици живота и смрти, провалију између дисnаратног.“8  

 Године 1965. о литератури се изражава веома оштро, чак до нипода-
штавања, називајући је стерилном, споменичком, смешном... 

 „Наша литература пати од сувишне литературе. Она је високопарна, 
свечана, достојанствена, православна. Брадата. Око паса носи црвени појас 
проте. Пуна је псеудо филозофских и других ђинђува. Па чак и кад хоће да 
се игра, она је озбиљна и намргођена да се пукне од смеха. Она је сва зади-
хана, усплахирена, плаши се да није довољно на висини... Чега? Неког свет-
ског критеријума? Она је гломазна, пуца од лажних страсти, сва сапета, за-
пета, напета, сва од дрота (...) Често сва у фрасу. Око наших књига нема ва-
здуха. Око наших књига нема одушка. Нема довољно живе белине. Нема 
довољно слободног простора. Оне имају везане руке и ноге. Непомичне су 
као статуе. Све само споменици. Најчешће заборављени. У корову. Оне, 
књиге, не корачају. Ох, не. Ни кроз живот, ни кроз машту, ни кроз апсолут, 
ни кроз ништавило. Још по нека само вуче се по школским клупама, на 
страх и трепет, и досаду ‒ ђака.“9  

 Вредновање књижевног дела по њему зависи од временске дистанце, 
наступа тек пошто дело истраје у времену: 

„Време, дакле, треба да прође, па се утврди естетска вредност једног 
књижевног дела. Истина, чешће се говори да једно књижевно дело, да би 
показало своју вредност, треба најпре да докаже да траје, да је истрајало у 
времену и одолело зубу времена. Али наш млади човек није мислио на тра-
јање као такво, већ на трајање које треба да покаже да је дело предвидело 

                                     
7 Исто, 250. 
8 Исто, 75. 
9 Душан Матић, Исто, 85. 
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будућност и да у појавама стварности и историје, потврди своју естетску 
истину или не.“10 (10) 

Поводом 17. Женевских Међународних сусрета 1962. Матић ће наћи 
оригиналну синтагму: Коегзистенција духа или коегзистенција у духу као 
заједнички именитељ у разноликом свету. 

 „Ако је тачно да живимо у једном новом свету, свету који се бурно 
преображава, а то је тачно, онда морамо да учинимо да се промене и саме 
наше навике, да се навикнемо да, у једном толико разноликом свету, по-
штујемо туђе навике. Да не сматрамо да су наше навике живота једино и 
искључиво човечанске, да се привикнемо да живимо у једном свету у коме 
постоје и други. Други који друкчије осећају и друкчије мисле, и друкчије 
раде. И са којима морамо да живимо заједно.“11  

 Матић о култури пише као о симболу високих људских вредности. 
Култура, по њему, никад није коначна нити априорно дата:  

„Култура није никакав гранитни блок, никаква камена таблица испи-
сана у каквој овоземаљској сликовници, из које човек има само да је препи-
ше и преслика. На својој кожи, на својим рукама, својим мозгом, својим да-
ром, па чак, на жалост, и својом осредњошћу, човек има да гради своју чо-
вечност, да је коригује, да је мења, да је преображава, а самим тим и своју 
слику и своје човечанско обличје. Култура је процес коме нема краја, не-
прекидна трака, која се или богати или сиромаши, али никад непомична, 
не стоји. И процес, ток, разнолик за сваког од нас, разнолик као што смо и 
ми разнолики и тек у крајњој инстанци исти као што смо ми разнолики и 
исти као лишће, и та разноликост је исто тако неизбежна као истоветност 
наше људске суштине, истоветност која је дубоки захтев нашег сопственог, 
ма колико издвојеног и усамљеног живота. Култура је управо та која изгра-
ђује, која треба да изграђује те људске односе између нас. Једна ме слика 
мучи: Пред претећим бомбама, атомским, водоничним и другим, које пре-
те земљи уништењем, не знам зашто ми се у глави врти једна слика да би 
тим страхотним експлозијама могла да дохака, само експлозија наше, људ-
ске пуне човечности.“12  

Писање по њему треба да буде одговорно и адекватно. О томе пише 
1942. године: 

„Онај ко пише, бар онај ко сматра писање одговорним послом и онај 
ко разуме његове неопростиве захтеве, пише у сенци те одговорности на-

                                     
10 Душан Матић, Пропланак и ум, 87‒88. 
11 Душан Матић, Пропланак и ум, 196–197. 
12 Душан Матић, Пропланак и ум, 208–209. 
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шег живота. Не знам, да ли треба лепо писати, али знам да треба добро и 
тачно писати. Адекватно писати. Са свим нашим извесностима и неспокој-
ствима. Са свим светлостима и тамама.“13  

То је сложен посао: 
„Писати је ђаволски посао, бар за мене. Боље би можда било да ни-

сам можда никад ни почео, говорим често себи. Довољно је тешко већ само 
живети, а да се при том не изгубе разлози да се живи. Не, није реч о тешко-
ћи или лакоћи писања, већ о самом чину писања, о условима, о ситуацији 
кад човек седне за сто, узме перо и напише прву реч која има да говори за 
себе (...) 

Постоји, изгледа ми, неко несвесно међудејство између онога што на-
пишем и онога што још није написано. Као да оно што још није написано 
мора да има неку унутарњу јасноћу, бар да га видим јасно, на обзорју, да би 
оно што пишем могло да се пише, могло тачно да изрази. Као на барци, 
рука је на крми, друга рука на веслу, али је поглед уперен напред ка кљуну 
и преко њега у даљину. Изненађујем себе да, док пишем песму, или једно 
поглавље, подсвесно, полусвесно, будно сањарећи компонујем у себи другу 
песму, или следеће поглавље. И још нешто важније: застанем ли у том слу-
ћењу, у том будном сањарењу, самим тим, застајем, не могу да редигујем 
поглавље које пишем, песму која је преда мном. Ни будућу песму, ни сле-
деће поглавње не видим у појединостима, већ некако глобално: не морам 
да осетим, ни да видим сцену, ни лица, већ да осетим нагласак, прелом, 
перспективу, раскрсницу пута, како би могао да корачам спретније, лакше, 
рекао бих, једноставном белим мраком странице коју пишем.“14  

У чину писања и инспирацији најбитнија је слика (представа) истиче 
Матић 1960. 

„Писање, када је стварање, то је чекање да се јаве слике и представе из 
тога бескрајног богатства ноћи бића, да затим човекова која је исто тако по-
стављена у тој ноћи бића постави дубоке човечанске стварне везе између 
оне окрвављене главе и оне беле прилике о којима говори Хегел, између 
лика који нам се наметне и слика које ми стварамо. Ради смисла који ми је-
дино можемо дати тој ноћи и тој моћи човековој.“15  

                                     
13 Душан Матић, Анина балска хаљина, Београд: Култура, 1956, 203. 
14 Душан Матић, Анина балска хаљина, Београд: Култура, 1956, 117, 118‒119. 
15 Душан Матић, Пропланак и ум, 227. 
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Смисао поезије по Матићу лежи у томе „да пробуди човека у чове-
ку“, да сиђе у корен његовог бића. „Поезија је велика, тајанствена животна 
пустоловина. Поезија је мучан, тежак посао као сви људски послови...“16  

Она је по њему више глас, што значи и ритам него писана реч. 
 „Поезија је, у свом основном значењу, дозив, магијом речи, речи као 

звука и као вокације, примарних и битних ритмова живота. И зато је она 
пре глас него ли писана реч. Ако некој грани књижевности она има поново 
да узме оно што је њој некад припадало, то није ни роману, ни приповет-
ци, што неки мисле да би постала разумљивија, већ драми, која је из лир-
ске песме и постала.“17  

Поезија је неограничена слобода и једино као таква може и да се рађа 
и да постоји: 

„Ако поезија нешто значи, а ту мислимо на шири, дубљи, свеобухват-
ни смисао поезије, а не само на версификацију, онда бих рекао да је поезија 
једини пуни израз људске слободе. Једино поезији изгледа да полази за ру-
ком да се сва она, изникла из стварности, вине, бар за тренутак, изнад ње, и 
сагледа је у њеним најистинскијим димензијама, оним стваралачким чином 
поезије, који се никаквим другим средствима не може објаснити, изразити 
сем самим тим чином. У свим осталим поступцима и чиновима живота чо-
векова слобода прима на себе извесне обавезе и границе које остају чове-
чанске зато што им смисао даје управо та слобода. У томе ја видим најду-
бљи смисао и значај поезије и њен утицај на људе. Без ње, без слободе и ње-
ног најпунијег израза, поезије, живот би човеков био слепило и робова-
ње.“18  

На традицију гледа као на појединачни а не колективни доживљај. 
Као на потребу пропорционалног сагледавања прошлости и будућности. 
О томе 1968. пише: 

„Свако од нас, појединачно, има неку своју традицију. Прошлост, узе-
та уопште, док је за нас непозната, неутрална је баш као и будућност, чије 
је главно обележје да је непозната, непредвидљива и пуна ризика и дело во-
ље. Врло нам је блиска мисао да будућност морамо да освајамо; али се ва-
рамо ако мислимо да нам је прошлост ту, на дохват руке. Међутим, и она, 
прошлост мора да се осваја. 

Као што дрво, да би расло, да би се држало усправно, мора да пусти 
корење што дубље, сразмерно разграњавању дрвета у висине, тако и ми, да 

                                     
16 Радован Поповић, Исто, 138. 
17 Душан Матић, Анина балска хаљина, Београд: Култура, 1956, 270. 
18 Душан Матић, Пропланак и ум, 228. 
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бисмо расли у данашњици и сутрашњици, морамо да имамо што дубље 
корење и да га сами откривамо и извлачимо из прошлости, које нам она 
скрива као ноћ и као земља. И чак је, можда, теже проналажење тог нашег 
корења од слободног и смелог пењања у висине, а опасно је ако тој висини 
не одговори дубоко још дубље корење.“19  

По свему судећи маштовити Душан Матић је својим фрагментарни 
размишљањима, погледима и схватањима ишао испред свог времена. 

 Био је строги критичар литературе, њене извештачености и празно-
словља... Увек строги стилиста, виспрен, маштовит, чаробњак речи, мађио-
ничар који ништа није препуштао случају. Човек који се увек исказивао це-
лином свог стваралачког бића. 

 
 

 
 

Данко Стојнић: „Ванземаљац“ (2019) 

 
 

                                     
19 Душан Матић, Пропланак и ум, 273‒274. 
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Марија Бјелица 

ЕРОТСКИ ЕЛЕМЕНТИ У ПОЕЗИЈИ ДЕЈАНА 
БОГОЈЕВИЋА 

 
 

У раду се проналазе, тумаче и пореде еротски елементи у поезији са-
временог прегаоца Дејана Богојевића. Истраживање се заснива на читању 
следећих збирки поезије: Прича нерватуре листа (1999); Влаге и смрти беле 
(2000); Lapsus calami (2001); Страх од жутог шећера (2003); Само шака (2005); То 
плавооко небо (2005); Пре песка (2006); Прегласни океани (2013); Вејавица. Врто-
главица (2013); Туробна ноћ. Магма. (2017) и Твоје давне речи (2019). 

Дејан Богојевић је изразито плодотворан стваралац. У свом богатом 
опусу баштини широки спектар жанрова, почев од хаику поезије до драме. 
Иста тврдња може се пресликати и на читав спектар мотива и тема које об-
рађује, а једна од великих тема овог песника је еротика у изворном и инди-
ректном смислу. Ова тема, као и мотиви који је конституишу присутни су у 
неколико Богојевићевих песничких збирки. 

У првој наведеној збирци Прича нерватуре листа (1999) састављеној од 
кратких песама које подсећају на хаику налазимо три песме у којима има-
мо еротске елементе: Вођење љубави; Дидактичка песма и Док лижеш сенку.  

Док лижеш сенку је можда најеротскија песма Дејана Богојевића. У њој 
је на експлицитан начин представљен пар у заносу, на необичном месту ‒ 
биоскопу, и у њој имамо мало егзибиционизма и пуно смелости. 

По гласу 
Док очи 
И затвараш и отвараш 
Дисање ти убрзано 
Рука на шлицу 
Осмех на лицу 

(Прича нерватуре листа, стр. 50) 

Дидактичка песма је другачија због тога што је еротски елемент само 
наглашен у стиховима Тражим дебеле жене/што стопирају/ШТИПКАЈ као 
својеврсни одраз предрасуда и еротског, некултивисаног набоја.  
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Вођење љубави пак има за тему чин сексуалног општења са собом. Пе-
сник је у неколико стихова представио ову ситуацију, иронично дајући пе-
сми наслов Вођење љубави. 

Друга збирка у низу јесте Влаге и смрти беле (2000) необичне компози-
ције, како збирке јер је састављена од поезије и краћих записа, широког, бес-
коначног стиха, по речима рецензента, Вељка Ћирковића, тако и песама 
слободног стиха, ослобођеног од традиционалних стега поезије.  

У циклусу Фрагменти налази се песма (Девојка) у којој имамо скоро 
нестварну ситуацију у којој се налази лирски субјекат и објекат о ком се пе-
ва. Она, као и многе девојке присутне у народним песмама, губи своју ми-
стичност, симболе лепоте и еротичности након што бива изложена очима 
знатижељних посматрача.  

Шепурећи се на поподневном сунцу девојка је мамила уздахе својом крат-
ком сукњом. Сви су зурили заљубљено. Притрчао сам и једним покретом ски-
нуо парче тканине. Испод је била нага. Нико је не погледа. 

(Влаге и смрти беле, стр. 24.) 

Збирка Lapsus calami (2001) је специфична, компонована колажно, и 
осликава песничка трагања Дејана Богојевића, наслеђе сигналиста, визуа-
листа, постмодерниста уопште. У песмама су биране речи, стих је бео, кла-
сичан. Песме из ове збирке које имају еротске елементе су: Игра промене и 
Доживљај.  

У Игри промене еротско је врло суптилно назначено кроз флоралну, 
алегоријску слику, бројне метафоре везане са вегетативни процес. Жена о 
којој се говори упоређена је са дрветом и процесима везаним за њега, те су 
самим тим сви еротски елементи суптилно распоређени. 

Доживљај је потпуно другачија песма, начињена од низа речи смисао-
но повезаних које асоцирају на еротско, на љубавни занос и општење. Пре-
носим је у целости: 

Разуздано 
Безуздано 
Заварано 
Извагано 
Премерено 
Замерено 
Извађено 
Усађено 
Разбуктало 
Уграђено 
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Сатерано 
Претерано 
Распаљено 
Ражарено 
Сталасано 
Изненадно 
Угашено 
Извађено 
Посвађано 
Садовито 
Падовито 

(Lapsus calami, стр. 22) 

Страх од жутог шећера (2003) доноси нам такође једну песму са исто-
ветним биљним мотивима, мотивима храста који, видимо има своју генезу 
у Богојевићевим песмама. Реч је о песми секси дроге намерно написану ма-
лим словима, у духу авангардних тенденција двадесетих година прошлог 
века. Осим наслова који спаја секс и опојно средство, у последњим стихови-
ма, слободно римованим, наилазимо на дуге женске ноге, депилиране и 
уредне, које су у овој песми предмет пожуде, док власница истих гаји изве-
сне склоности ка другом делу наслова. Песма, као уосталом и сама збирка, 
одражава постмодерну надградњу надреалног. 

Још једна врло запажена збирка свакако је Само шака (2005) у којој се у 
оквиру циклуса Вештина налази песма Вештина живљења. У овом стихотво-
ренију песник сецира стварност блудне дане лирског субјекта који прати свој 
ритам.  

Посећивале су га госпође 
С времена на време 
Проводећи са њим узбудљиве тренутке 

(Само шака, стр. 38) 

Еротика је саставни део дневне рутине мушкарца који је провучен 
кроз версе, док су жене безимене, сведене на биолошку функцију, означене 
помало поспрдно именом који имплицира статус ‒ госпође. 

,,Схватио је, исписујући себе, да еротске песме су једино могуће љу-
бавне песме без патетике. Зато и нема више љубавних песама“ ‒ записао је 
рецензент ове књиге Радомир Мићуновић.  

Избор из поезије Дејана Богојевића, који је направио Срба Игњато-
вић, интригантног ликовног решења које реферише на кубизам, То плавоо-
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ко небо (2005) у себи крије бројне еротске елементе смештене у песму Шесто 
писмо. 

У овој песми је еротика директно исказана у праисторијско – ренесан-
сној атмосфери јер се пар састаје у пећини која је симбол ове епохе. Они не 
говоре, не размењују погледе, већ одмах прелазе на конзумацију телесног. 

За трен си нага. Охрабрих те својом судбином да приђеш и обориш ме у 
гробницу.  

(То плавооко небо, стр. 36) 

Жена из песме је промискуитетна, као и све жене које насељавају Бо-
гојевићеве стихове што видимо у стиху „И многи су те походили“. Међутим, 
жена из ове песме је покорна и заљубљена о чему говори однос према му-
шкарцу са којим је, наизлед, у жару заноса. 

Још један од избора из Богојевићевог стваралаштва је књига Пре песка 
(поезија, хаику, кратка проза, есеј, визуелна поезија, роман, драма, mail art, 
стрип из 2006. Делове и песме из претходних дела одабрао је мр Душан 
Стојковић који је о Богојевићу проговорио у предговору Самосвојност Бого-
јевићеве авангардности на следећи начин:  

,,Несумњиво је један од најпродуктивнијих наших песника уопште. 
Његово песниковање прави је ватромет књига: збирка збирку стиже. Деша-
ва се притом оно, што нипошто није правило: квалитет прати квантитет. 
Као да аутор живот у потпуности изједначава са поезијом којом дише, и то 
пуним плућима.“ (Стојковић 2006: 5)  

Кроз стихове нисам упознао тела. У њима се тела отимају. Тела су на ули-
ци, у углу руинираних зидина. Тела су на сметлишту, шкољке са успоменама. 
Тела су прах из груди, без језика да објасне постојање. 

хладна соба - 
тако топле њене груди 
и бутине 

(Пре песка, стр. 45) 

Богојевићево песничко клатно је заљуљано, а жанрови у којим се Де-
јан Богојевић огледа јесу специфични, крајње занимљиви, прилагођени са-
дашњици и духу времена, зачињени. Тако и песма коју смо навели у себи 
садржи тај фини прах који побуђује на читање. Иако је тело као инстру-
мент резервисано за еротске игре и сегменте, сва еротика у песми Тело зби-
јена је у последњим, цитираним стиховима. Рафинирано је исказана кроз 
контраст топло – хладно и опис женских атрибута. 
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У збирци Прегласни океани (2013) објављеној двојезично, на српском и 
словеначком, налази се неколико песама у којима јасно распознајемо еро-
тику и њене конститутивне елементе. Те песме су: Детаљ на фотографији: 
,,Зло место“, Прича сасушеног лептира, Нешто као љубавни стих и Пара је пре-
крила огледало.  

У првој песми имамо слику наге, жене са захтевима која придржава 
дојке, насупрот мушкарца који своју животну доб илуструје тврдњом Сти-
хови ми стари и све ређи и песму гради на овој бинарној опозицији. 

Друга пак песма Прича сасушеног лептира пружа нам једну од најеро-
тичнијих слика које проналазимо у његовом стваралаштву: 

Нацртао сам сасушеног лептира 
Те топле ноћи кад си дошла осетио сам по мирису 
Тако благом као да стрепи 
И села си далеко одевена у кошуљу на пруге 
Без ичега више 
До жеље да се сакријеш у моје груди 
Осетио сам вреле бутине 
које су осветљавале собу 
А зима се мешала са пролећем 
Преживели сумрак није одолео 

(Прегласни океани, стр. 25) 

Можда сви памте девојку са тетоважом змаја, али после ове збирке, 
урезаће нам се у сећање девојка са јапанском тетоважом, синонимом за кич 
и неукус. Поносна власница овог украса на телу има своју генезу у овој књи-
зи. Њено присуство најпре се наглашава асоцијативно, блеском пиктограф-
ског елемента ‒ слике тетоваже која поиграва у ритму њених бутина, затим 
у песми Нешто као љубавни стих песник ће записати да она подрхтава на 
оном месту погодном за сликање, док је ситуација крајње напета. 

У последњој еротској песми ове збирке Пара је прекрила огледало пла-
стично је опевано општење пара који је на самом крају стављен у иронич-
но-фантазмагоричну ситуацију непрепознавања и општења са странцем, 
што донекле залази у домен фантазије. 

Погледи су нам се срели. Она је знала од првог  
тренутка, али јој није сметало. 
Сметала јој је само пара из купатила 
која је прекрила огледало. 

(Прегласни океани, стр. 75) 
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Збирка Вејавица. Вртоглавица (2013) доноси нам песму То убрзава ход у 
којој је представљен исти мотив из песме Пара је прекрила огледало, а опевана 
једна сасвим обична мушко-женска ситуација, све до краја песме када фо-
тоапарат открива истину да је на слици друга девојка.  

Песма Та бедра траже освајача интегрални су део збирке Туробна ноћ. 
Магма (2017). Ова песма је, пре свега, љубавна и у њој проналазимо ону фи-
ну суптилност и еротичност која карактерише касније фазе нашег песника. 
Лирски субјекат слика жену у рано зимско јутро кроз замагљен и носталги-
чан поглед. 

(Хтео бих неколико речи да напишем о њој 
Како је чамац цивилизацијски 
Ишчезао у наручју 
Како у примитивном погледу 
Видим све те аутомате које милује 
Док покушава да се осврне 
једним трзајем 
Тек олисталих грана) 
Језик тражи врхове груди 
Ту зрнасту чврстину 
Што подари благост ноћи 
Уронити 
И поново се родити 

(Туробна ноћ. Магма, стр. 65) 

Ова песма нам представља савршен спој емотивности и еротике. 
Последња у низу, али не мање важна, јесте збирка Твоје давне речи 

(2019) у којој се налазе љубавне песме Пера Зубца и Дејана Богојевића. У 
песмама Бела пут и Пољубићу њене бутине испод вреле хаљине налазе се мо-
тиви које проучавамо у раду. Прва песма Бела пут написана у хаику мани-
ру у основи је љубавна песма, са присутним пиктографским елементима, 
женским актовима који су у складу са природом, док је основно осећање са-
држано у првој строфи: 

млади борови – 
скупљајући шишарке 
чезнем за њом 

(Твоје давне речи, стр. 66) 

Пољубићу њене бутине испод вреле хаљине, песма поспрдног наслова ко-
ји алудира на данас популарну музику, у десет посебних песма – строфа 
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доноси читав низ еротских елемената: груди које лирски субјекат осећа под 
рукама, белине у које урања, укус усана о којима пева, ноге око врата... Ова 
песма проживљена и успела и нескромно ћу рећи да би могла да се нађе у 
свим антологијама савремене љубавне поезије, а поједини стихови да стоје 
засебно.  

Укус твојих усана укус неистражених даљина 
укус лелујавих гласова 
ти си тужна 
У свему тражиш обману у поривима у очекивањима 
А ја те чекам баш такву 
Рашчупану и облу 

(Твоје давне речи, стр. 69-70) 

Читајући одабране поетске збирке Дејана Богојевића, тражећи и про-
налазећи у њима еротске елементе, закључујемо да су ови мотиви и чулне 
теме присутни и обрађени на више начина. На почетку, у раним фазама 
Богојевићеве поезије, жене су безимене, промискуитетне и натуралистички 
опеване, док су у каснијим фазама оне посматране, осим кроз призму еро-
тике, и кроз монокл емоција и песме из каснијих фаза дотичу се различи-
тих осетљивих тачака, трепере по свиленкастим жицама нашег бића. Но 
све у свему, ове песме воле тело, славе чулност, живот. Редови клизе низ ко-
жу, а сама поезија је саткана од меса, телесних течности ‒ крви и суза, на-
прављена од емоција, израсла из стварности. Реч је о поезији која уме да 
распали тело, заголица машту. Ово су стихови који магле поглед и оста-
вљају читаоца у лепом, треперавом расположењу. 
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In this paper, erotic elements within modern poetry by Dejan Bogojevic 
are investigated. The research is based on the following works: The story of ve-
ins of a leaf (1999); Whitedamps and deaths (2000); Lapsus calami (2001); Fearing the 
brown sugar (2003); Hand only (2005); That blue-eyed sky (2005); Prior to sand 
(2006); Deafening oceans (2013); Blizzard. Vertigo (2013); Dreary night; Magma 
(2017); Your long said words (2019). 
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Воја Марјановић 

ПЕСМА КАО ОДРАЗ ЖИВОТНЕ 
НЕЈАСНОСТИ 

(Предраг Јашовић: Небеска љуљка, Горњи Милановац: Доситеј, 2019) 
   
 

Да ли признати и успешни књижевни критичар и есејиста може би-
ти добар песник? У то не треба сумњати, јер стваралачки токови се укршта-
ју, жанрови допуњују један другога – а последица свега тога је успешно или 
неуспешно написано дело. 

Небеска љуљка Предрага Јашовића је шесте књига његове поезије, из-
међу којих се ређају његове књижевно-есејистичке књиге из области науке 
о књижевности и књижевној критици. Желећи вероватно да се од есеји-
стичке прозе одмори, Јашовић објављује збирку Небеска љуљка, да би раз-
мрсио неке дилеме у себи и ван себе и понудио читаоцу о чему све може 
поезија да каже „малом и великом човеку“ на јасан, једноставан и упеча-
тљив начин. 

Без цикличних одређивања песама и без писања само о одређеним 
темама, Јашовић своју књигу компонује тако што је почиње песмом Речи 
утваре, а завршава песмом Фејзбук обмана или швалерски флерт.  

Између ових песама налазе се и стихови Јашовићевих размишљања 
о свим темама живота, па чак и о Исусу Христу, исписани нарацијом и оп-
сервацијом песничког медитирања, које се може тумачити на разне начине. 
Ова поезија не припада строго узевши савременом лирском дискурсу, већ 
трезвеном размишљању о свему због чега живот може постати занимљив 
човеку, а човек из живота може сазнати много тога што није знао. 

Ипак, Јашовићева поетска збирка некако је особена по спољашњој и 
унутрашњој структури песниковог размишљања. Она се бави појмом „уво-
да у трилогију, трилогијом и завршава епилогом о трилогији“, исказујући 
потом песме у којима само напомиње читаоцу шта он мисли о појединим 
темама и мотивима из животне збиље, а у чему се он и његов саучесник, 
читалац, слажу или не слажу. У песмама Небеска љуљка, Онај који јесте, Рам 
једне судбине, Не питај ме зашто ћутим, а онда песмама Самоубица, Несрећ-
нику, Тричарије о Богу, љубави и смрти. Затим песми Мојој жени или Беше ли 
то Исус Христос, песник покреће питања поливалентног доживљаја света 
који битише у нама или ван нас. 
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Свака Јашовићева песма доноси поруку и то је добро у односу на 
многе песнике који то не чине у својој поезији. Њихов циљ је само да дају 
„одушак својој души“ (М. Бећковић) и тако покажу да им је стварност око 
њих час близу истине а час далеко од ње. 

Песма Поноћ ли је, сва је у одлучном односу према Србији, где пева о 
српским гробовима као заједничком именитељу прошлости и садашњости. 
Тако и у песми Самоубица говори о човеку који је „суновраћен у бездан“, 
или дављенику „чији ће инат надживети живот“, без обзира да ли је он у 
праву или не. А у песми Мојој жени, Јашовић, као отац седморо деце, пева 
о својој заљубљености у своју другу половину бића, рекавши „да се права 
жена“ – наравно мајка – „не жели него само воли“. 

Песник који живот доживљава спонтано и аутентично, бићем које 
му диктира искреност и поверење, Јашовић своју лирику исписује читљи-
вим поетским рукописом. Он се не утркује са савременим српским песни-
цима, који апстрактним језичким исказом казују своје мисли, вероватно са-
мо зато да би њихова песма била интелектуално атрактивна или филозоф-
ски надобудна. 

После читања Небеске љуљке, читалац је задовољан што се појавила 
збирка песама која неће отуђити савременог читаоца од текуће лирике, 
већ ће га можда привући да се поново врати поезији „трезвене рационал-
не имагинације“ (В. Шкловски). 

Наравно, подржавајући овакву поезију, која у себи, на први поглед, 
не делује поетски разиграно а у основи је песникове поетике сасвим при-
хватљива, ми се од песника Јашовића одвајамо нарочито симпатичним и 
животним истинама о феномену љубави између жене и мушкарца. У пе-
сми Нешто сасвим лично о животу, Јашовић каже: „Волим да живим./ Во-
лим да волим./ Волим да љубав јесте/ и онда кад љубав није“, да би у следе-
ћој песми Како то могу да живим без тебе, песник духовито рекао вољеној 
жени: „Волим те онако,/ можда сасвим мушки/ Као што живот свој волим/ 
За тебе бих га увек радо дао/ И нудио ти га често јесам/ Јер без тебе/ Живот 
и није жив.“ 

Најзад, искрено говорећи, најновија Јашовићева збирка поезије има 
доста успелих песничких тренутака, какве смо већ срели у његовим рани-
јим збиркама Ружа од ножа или у збирци Житије Никовића из Ништића. 
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Дајана Лазаревић 

ХОДАМО У СУСРЕТ ДУХУ 
(Иван А. Чарота (прир.), У сусрет Духу : антологија белоруске 

хришћанске поезије, превела са белоруског Дајана Лазаревић, Београд 
: CompuTech, 2019)  

 
 

Присетићемо се речи патријарха Павла, пре него што кажемо нешто 
више о једној новообјављеној, изузетној књизи: „Не брини, није Господ да-
леко. Он је ту са тобом, зато дочекуј све мирно, без журбе и нервозе, па 
ћеш моћи све издржати са Њим.“ Изгледа, да се ова мисао скривено и не-
сметано провлачи дуж целе „Антологије белоруске хришћанске поезије – 
У сусрет Духу“, преносећи нам ту увек живу, утешну и светлу поруку и чи-
нећи да ходамо кроз векове белоруске поезије у корак са најбољим песни-
цима – браћом у Христу. Тај корак је лак и, усудићемо се да се тако изрази-
мо – сладак, а иде у сусрет Духу. 

Антологију је саставио, текстове приредио и предговор написао 
проф. др Иван Чарота из Минска (Белорусија), а превод са белоруског при-
пада мср Дајани Лазаревић. Истоимена антологија са текстовима на бело-
руском језику изашла је у Минску 2000. године, а очигледно је њен пут те-
као тако, да добије своју „српску близнакињу“ деветнаест година касније, 
учвршћујући културне и духовне везе између Белорусије и Србије.  

Рећи ћемо неколико речи о садржају Антологије белоруске хри-
шћанске поезије. Несумњиво је проф. др Иван Чарота „погодио суштину“ 
у свом предговору „Белоруска поезија и духовност“ анализирајући разли-
чите епохе и тадашње ставове људи према Цркви и Богу, објашњаваћи по-
губност богоборства и његову манифестацију у књижевности, у овом случа-
ју конкретно – у поезији. Ипак, у природи је човека да тражи своју везу са 
Творцем, те је природно и то што су многи велики песници посветили 
бројне своје стихове управо Творцу, својој јединој Вери, молитвама и потра-
зи за утехом међу светлим храмовима и топлим погледима са фресака. 
Управо у таквој поезији они су најлепше изражавали своју људскост и ху-
маност, указивали на грешност и покајање, молили за мир и спокој и очи-
шћење душе. Краће речено, ти песници су, на свој начин ходали у сусрет 
Духу, а читањем антологије и ми чинимо исто, гледајући њиховим очима и 
повезујући се са њима. 
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У предговору антологије проф. Иван Чарота напомиње: „Ту, можда, 
треба разјаснити: народ Божији се утврђује кроз појаву светих, као и кроз 
активно поштовање њихове светости од стране потомака, наследника, про-
дужитеља, угодништва. Ако нема наставка, тада нестаје континуитет, пре-
кида се традиција, а то значи и да се руши етнодуховни простор уопште – 
рушимо га ми, који смо зауставили наставак и континуитет“. У вези са тим 
речима, подсетићемо се поруке, коју често чујемо у различитим интерпре-
трацијама, али суштина је иста: без разумевања прошлости и поштовања 
наших предака, нећемо имати не само светлу, већ никакву будућност. А 
колико је важна хришћанска вера за развој словенског писма, такође сазна-
јемо из предговора антологије: „Сходно томе, морамо увек имати у виду, да 
се словенско писмо почело користити и дуго времена развијало у својству 
преносилаца хришћанске вере. До саме светске тематике словесност дола-
зи већ прилично касно, а култивисаност уметничког израза као самовред-
нујућег, може се рећи, и сасвим недавно.“ 

Што се тиче структуре Антологије белоруске хришћанске поезије, чи-
талац напре уплови у топлу и, бар наизглед, једноставну народну поезију. 
Следе препричавања и препевавања псалмова, да бисмо се упознали са нај-
старијим аутором у антологији – Св. Кирилом Туровским, епископом Кне-
жевине Турово из 12. века. Следи, Србима добро познати, Григорије Цам-
блак, па Св. Афанасиј Брестски (Филипович), пар анонимних аутора, Афа-
насиј Селецки, Симеон Полоцки итд. Како смо крочили на ту стазу у су-
срет Духу са Св. Кирилом у 12. веку, суочавамо се са разноврсношћу тема 
које су биле актуелне у тим временима. Тако Св. Кирил пише похвалу Пре-
подобној Јефросинији Полоцкој (монахиња и просветитељка, 12. век), Цам-
блак (крај 14. и почетак 15. века) говори о враћању вида Стефану Дечан-
ском, Св. Афанасиј Брестски (17. век) обрачунава се са унијатима и бори за 
бољи положај православног становништва. По антологији можемо да учи-
мо и белоруску историју и смело ћу да закључим, да је то био један од ци-
љева састављача антологије. 

Велики део антологије је посвећен првој половини 20. века и збивањи-
ма везаним за црвену револуцију и њене тековине, борбу против вере, бо-
гохулство, рушење храмова, наредне деценије под комунистичком владави-
ном и новим, бунтовничким тенденцијама у белоруској поезији. Како и сам 
проф. Чарота наводи у предговору, не сме се дозволити да потомци мисле 
како је књижевност њихових предака била безбожничка, у овом делу анто-
логије види се једна здрава супротстављеност многих писаца према оном 
општеприхваћеном и њихова потрага за Вером и Творцем, а многи песни-
ци оплакују скидање крстова са месних цркава. 
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Посткомунистички период у антологији, као у песми савременог бе-
лоруског песника Аљеса Бадака: „Ми се опет журно враћамо Богу“, омогу-
ћује нам да сагледамо управо тај учестали мотив – кајање због негирања 
Божјег постојања и Његове важности за нас и тражење сопственог пута у 
Вери. Провлачи се и мотив казне – несрећа у Чернобиљу, на реци Њемизи 
и друге, које су својеврсне опомене због колективних грешака у прошлости. 

У чврстом повезу са скоро 300 страница и преко стотину аутора, изу-
зетна књига „У сусрет Духу – антологија белоруске хришћанске поезије“ 
капитално је дело за које ће се тек чути, а прави је бисер у све богатијим 
културним и духовним везама две братске земље – Белорусије и Србије. 

  
 

 
 

Данко Стојнић: «Недовољно» (2019) 
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Душка Врховац 

НИ СМРТ НИЈЕ ВЕЧНА 
(Атила Ф. Балаж, Лов на лепоту; Шандор Халмоши, После ћутања, 

Београд: Алма, 2019) 
 

 
Издавачка кућа „Алма“ из Београда, у својој едицији „Европска књи-

жевност“, недавно је објавила и промовисала више нових наслова, међу ко-
јима су пажњу изазвале и књиге поезије двојице мађарских писаца: Лов на 
лепоту Атиле Ф. Балажа (Balázs F. Attila) и После ћутања Шандора Халмо-
шија (Halmosi Sándor). Обе збирке са мађарског на српски језик превела је 
Јоланка Ковач.  

Ова два савремена аутора истог језика припадају различитим генера-
цијама и дели их готово две деценије. Поетике су им врло различите, поет-
ски дискурс особен и често разнородан, као и однос према животу, свету и 
поезији уопште. Занимљиво је да су они, уз све то, врло блиски сарадници 
на пољу издаваштва и промоције књижевности и свог матерњег језика и 
културе, а стицајем околности, обојица су рођени ван матичне земље, у Ру-
мунији. 

Њихове књиге, и Лов на лепоту Атиле Ф. Балажа и После ћутања Шан-
дора Халмошија, о којима ће у овом тексту бити речи, конципиране су као 
изабране песме, избор из различитих периода и фаза стварања, са наме-
ром да се читаоцима покаже развојни пут ових занимљивих стваралаца и 
њихових ауторских поетика. 

  
ЛОВ НА ЛЕПОТУ  
 
Атила Ф. Балаж рођен је 15. јануара 1954. године у Трансилванији, у 

месту Таргу Муреш (Târgu Mureș). Радио је као библиотекар у Букурешту и 
има звање уметничког преводиоца. Године 1990. настанио се у Словачкој. 
Основао је издавачко предузеће АБ-АРТ, које постоји већ четврт века. Ба-
лаж је члан Удружења писаца у Мађарској, Румунији и Словачкој, те члан 
Мађарског ПЕН клуба и Европске академије наука, уметности и књижевно-
сти са седиштем у Паризу. Аутор је петнаестак књига поезије и прозе, а де-
ла су му превођена на више од 15 светских језика. Балаж је врло посвећен 
превођењу и до сада је превео око 30 књига разних аутора. За свој списа-
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тељски и преводилачки рад добио је бројне награде, међу којима су и наци-
онална награда за укупно дело „Тудор Аргхези“ (Tudor Arghezi) и награда 
„Лучиан Блага“.  

Књига Лов на лепоту је трећа Балажова књига на српском језику. Пре 
тога, у издању Новинско-издавачке установа Либертатеа, Панчево 2012, об-
јављена је збирка његових песама Преломљени хлеб, а у едицији Сирм, 
Сремска Митровица 2015, објављена је збирка прича Метаморфозе Казанове. 
Да укратко подсетимо на те две књиге. 

Иако обимом не велика, књига Преломљени хлеб привлачи пажњу већ 
техничком опремом, стилски сведеним и елегантним дизајном корица Беле 
Балажа, а општем утиску доприносе и илустрације, ликовно једноставне, 
али мотивски произашле из стихова, а чији је аутор Ото Сабо. 

 За мото своје збирке Преломљени хлеб Балаж је узео снажне и преци-
зне стихове свог претходника Ђерђа Фалудија (György Faludy, 1910‒2006): 

 
Већ дуго сам наслућивао и бојао се стално, 
и други ће схватити: нож нам је за вратом 
јер ако је истина, и небеског нема Бога, стварно, 
тако ни морала, ни бављења правдом, 

ни пута, ни циља, ни система, ни добра, ни зла 
само хаос, где нам све на исто дође,  
и човек што више види, схвата и зна 
то му живот више у бесмислу прође 
 
Ови изузетни Фалудијеви стихови врло лако могу завести површног 

читаоца да олако закључи да је Атила Ф. Балаж следбеник свог врсног прет-
ходника који заузима високо место у мађарској поезији двадесетог века. 
Али био би то сасвим погрешан приступ. Док из Фалудијевих стихова иси-
јава својеврстан реалистички однос према свету, већ у песми „Све је то фар-
са“ Балаж нас уводи у метафизичку запитаност лирског субјекта, остављају-
ћи читаоцу могућност да га следи са пуним поверењем, али такође и са 
сумњом, јер и самог аутора прогони сумња и у оно у шта верује и у убеђење 
да је и другачија могућност увек вероватна. То готово експлиците потврђују 
следећи стихови из поменуте песме: 

 
распадају се реченице, структура 
речи као сигнали – попут 
блештећих светлосних реклама 
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једне метрополе у ноћи 
одговори - питања 

да ли заиста говорим оно 
што желим да кажем или су то реченице улоге? 
Улога сам јер самог себе глумим 
Са текстом и без текста –  

Легура која се стегла 
Пре уливања у калуп 

(„Све је то фарса“) 
 
Према књизи морате заузети став, као и према људима: да ли вам се 

свиђа или не, колико и зашто је добра или није добра. Ја налазим да је књи-
га Преломљени хлеб интригантна и инспиративна управо због недоследно-
сти у односу према свету и животу и аутентичној поетској и метафизичкој 
запитаности која ту недоследност у потпуности оправдава.  

Атила Балаж није од оних самоуверено некритичних аутора и зато су 
све три ове његове књиге пуне сумње, запитаности, промишљања и недоу-
мица. Филозофски и критички настројен, Балаж у своје певање уводи тако-
рећи читав свет, стварност која га окружује, али и снове и сопствена трага-
ња и зачуђеност светом. У овој поезији лирски субјект није разочаран већ 
дубоко и далеко загледа и опсервира пролазне, тривијалне реалности и об-
лике свакодневног живота, како би на тај начин подстакао читаоца на раз-
мишљање и наметнуо му веровање да другачија могућност увек постоји ако 
издржите, ако у вама тиња искра „унутарње револуције“. Оно што се уру-
шава, труне, нестаје свакако се неће вратити у истом облику, али и природ-
но је да све тече и све се мења, да ништа није вечно осим промене, а ностал-
гију буди само спознаја да са старим светом одлазимо и ми, и да нећемо 
бити сведоци новом животу и евентуалној новој цивилизацији.  

У петнаестак прича обједињених под насловом Метаморфозе Казанове 
откривамо прозни ток Атилиних мисли, ток питког причања о њему бли-
ским темама, стварним или измишљеним догађајима, где аутор успева да 
разбуди радозналост читаоца већ уочавањем необичности у односима ли-
кова и личности, па све до чудних и метафоричних наслова какви су „Сок 
од мачке“ или „Месец који се дави“. За ову прилику биће довољно да наве-
дем запажање аутора поговора у овој књизи, критичара Јона Деаконескуа: 
„Једном је неко рекао да у сензуалности све иде ка површности; Атила Ф. 
Балаж се не слаже са овом изјавом, него баш супротно, он подржава оно за-
гонетно нешто, што даје постојаност суштини и тајни битисања јер кроз 
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љубав се прелазе сопствене границе. Дуж крајева речи чује се оргијање ни-
штавила при почецима мисли и света.“ 

Лов на лепоту, најновија Балажова књига на српском језику која је сада 
пред нама, нуди нам избор од раних, младалачких стихова, до нових, по 
први пут објављених песама овог аутора. Као што се то догађа код зрелих 
песника и у наменском избору, читалац неће на први поглед уочити које су 
песме из којег периода. То сведочи да је поетика Атиле Ф. Балажа од почет-
ка имала даром и склоностима одређен пут и да у развитку његове поетике 
није било великих ломова, да је аутор, сазревајући и савлађујући замке пи-
сања, ипак успевао да остане веран себи самом, сопственом превасходству 
означеном бојама и ритмом урођеног му дара. У таквим случајевима основ-
но мерило и покретач поетског импулса углавном остаје у знаку личног пе-
чата ауторовог. Због свега тога, за овог песника слободно се може казати да, 
иако је у исказу понегде описно експлицитан и пушта мисао слободно да 
се искаже и онда када није афирмативна и пожељна, његов однос према 
свету је философски сложен, а стил особен и примерен форми и садржи-
ни. Лирски субјект се пробија кроз очигледан мрак и трулеж савремене ци-
вилизације и облачи кошуљу ауторових миљеника, да би тако овладао по-
буњеном осећајношћу и не умањујући емотивни набој песме постигао же-
љену смиреност усред животне узаврелости. У том процесу Балаж се мај-
сторски користи сатиричним и иронијским тоновима, што његовој поезији 
даје посебну димензију. 

 
Усне ти отврдну  
када 
рецитујеш 
Вијона или Атилу Јожефа 

очи ти гледају у даљину укочено 
као да се љутиш 
или 
заборављаш на мене 

љубомора се мрда 
у трулом гнезду 
које чека  
на отеране птице 

на помраченом небу 
као на пројектору 
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Вијон намешта уже 
на врату са ожиљцима  

    („Вијонова кравата“)  
  
Теме и мотиви о којима Балаж пева, дакле, најчешће су из света који 

га окружује и са којим је у интеракцији. Али он, као хиперосетљиви и осе-
ћајни представник своје врсте, што сваки значајан песник јесте, све то сна-
жно проживљава и преживљава, постајући тако жива метафора, савреме-
ни хомо сапиенс у одећи хомо луденса, који у свом брзом ходу мимоилази 
и себе самог:  

људи су журећи  
пролазили поред самог себе 
нису ни приметили крваву ружу 
која се расцветала на трагу уједа 
њени корени су ми проткали тело 
вене – поново цвета 
јер нисам умео да те задржим 
али изгубити могу једино самог себе 

(Нолитанија“) 
 
Али ни ауторов двојник, као скривени, али равноправни саучесник и 

носилац „радње“, не мирује већ скрећући поглед са спољног света на и у 
себе самог, Гордијев чвор препознаје као сопствену судбину:  

 
журба је моје проклетство -  
пропуштам све 

вребам тајне 
гордијев чвор: ја 

подижем лобању 
ко ме гледа нек ме види 

ако ме бог љуби 
зашто мора да ми опрости 

 („Гордијев чвор“) 
 
Пишући о поезији Атиле Ф. Балажа, мађарски критичар Ференц 

Кулчар истиче да „Песник овај распаднути свет, који све више запада у ха-
ос, у почетку покушава да одрази у „расписаним облицима” песама, пре-
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ломљеним, али огромном фантазијом, вијугавим текстурама, понекад акту-
ализираном барокном техником, дивним, огромним поетским сликама, 
бујањем космичких поређења, понекад суморном, понекад племенитом уз-
вишеношћу. У каснијим песмама текстови Атиле Ф. Балажа постају кон-
центрованији, песник постаје штедљив, економичан са речима, наравно, 
одржавајући субјективност и тежњу за потпуношћу.” 

Атила Ф. Балаж је аутор који намерно сасвим огољава ружну страну 
света управо да би нас подсетио да мора да постоји лепота за којом сви, 
свесно или несвесно, ипак жудимо и трагамо. Као што постоји смрт, посто-
ји и живот који претходи свакој смрти. Свака медаља има два лица, насу-
прот видљивом је невидљиви свет. Ове мотиве песник најпотпуније разла-
же у кратким песмама, понекад у мајсторским минијатурама где, у ствари, 
уочавамо да се савремени човек, изгубљен, разбијен, и сам несавршен и че-
сто ружан и одљуђен као и свет око њега, управо огледа у огледалу у ком се 
огледа и наш аутор. Тај наш аутор и његов лирски субјект понекад су и 
глумци, и браћа и двојници. Док нас опчињавају тврдим, понекад оштрим 
и рогобатним стихом, не верујући ни Богу самом, они нас, иза кулиса, ко-
ристећи гласове разних шаптача, ипак позивају да се окренемо себи, да се 
спустимо у сопствене поноре, да одбацимо скепсу, јер можда баш тамо мо-
же да успе тај обрт за којим чезнемо, јер се љубав зачиње у нама, јер је и 
смрт смртна, а само живот вечан. Живот и љубав које оплакујемо славећи 
их и који су и овде, јер је и непостојећи али жељени свет живо ткиво поези-
је. И баш зато може се закључити да се наш песник ипак, не препознаје у 
оном што га окружује, у постојећим појавама и догађајима, јер је свет у ње-
му много пространији и многозначнији. Појавни облици које види око себе 
и реалност у његовој поетској уобразиљи попримају различите форме – из-
говорене мисли одјекују мноштвом варијација и могућих тумачења, и то је 
разлог што само темељан, посвећен и поетски осетљив читалац и критичар 
могу лако открити све слојеве Балажове поезије и адекватно их тумачити 
уметничким и поетским параметрима, а тек узгредно и биографским. Од-
суство површности било које врсте, метафизичка утемељеност и суштинско 
задирање у смисао постојања као таквог данас на овој планети највећи је 
квалитет ове поезије. 

 
ПОСЛЕ ЋУТАЊА 
 
Шандор Халмоши је првенствено песник, а уз то бави се и превође-

њем и математиком. Рођен је 1971. године у Сату Маре (Satu Mare), такође у 
Румунији. Шеснаест година живео је у Немачкој, а тренутно живи у Будим-
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пешти. Аутор је десетак песничких књига, које су превођене на више од де-
сет језика, а добитник је и неколико књижевних награда и признања. По-
ред ауторског рада, својим занимањем сматра и неговање талената и попу-
ларизацију поезије кроз културну сарадњу и дијалог. За овог изразитог ли-
ричара карактеристична је и својеврсна склоност иронији и сатири, које му 
служе као погодно средство за што верније поетско одсликавање савреме-
ног света и појава у њему, али и за постизање дистанце као својеврсне огра-
де и отпора. 

Књига изабраних песама под насловом После ћутања прва је збирка 
поезије Шандора Халмошија објављена на српском језику. Халмоши као 
припадник, условно речено, млађе средње генерације мађарских писаца 
укупним својим писањем и друштвеним деловањем себе ставља у европски 
оквир. То је сада уобичајена појава код песника његове генерације као и код 
оних још млађих аутора са разних страна континента, на чије односе и по-
нашање су утицале друштвене мреже и могућност честих путовања и су-
сретања на разним песничким фестивалима и другим књижевним и кул-
турним скуповима у разним деловима света. 

Говорећи о мотивима Халмошијеве поезије, мађарски критичар 
Шандор Чокња примећује да се „у свету фантазије овог песника свакоднев-
на чуда претварају у поезију: флаша вина, таласи мора и јужноиталијанси 
предели, док из позадине његових песама исијава вера у интелектуални 
живот, у моћ језика, у знање.“ 

И заиста, све око њега, ствари, људи и догађаји, предмети, појаве и 
појмови, инспирација су немирном и уздрхталом Халмошијевом духу и 
његовим побуњеним, узнемиреним и снажним осећањима.  

 
Дело, папир. 
Пусти цифрање. 
Сада је среда 
Сутра четвртак 
Затим петак, субота 
И тако даље. 
Немој да бројиш, само положи рачуне 
Не тражи грешке у свему. 
Време си ти сам. 
Ма пусти 
Минуте који се вуку. 

 (Ма пусти) 
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Халмоши песму налази и исписује свуда, на пословном састанку, на 
лаптопу, на разгледници, док корача или када се буди, а у стих ставља све 
што у стварности већ постоји, али и оно што само његова имагинација мо-
же замислити и претпоставити. Ево како почиње једна дужа песма са нео-
бичним насловом „9 сати и 36“. То је заустављени тренутак, дневнички за-
пис, стварносна поезија, али истовремено та песма у себи носи читаву ат-
мосферу савременог живота, друштвеног, појединачног, стварног или само 
замишљеног. У исто време и на истом месту одвијају се појединачне и ко-
лективне судбине, свака за себе драматична и можда судбинска.  

 
Start Up meeting, сада смо код документације која отвара пројекат,  
киша је почела, а доле, на путу, мађарских нобеловаца  
свежа трава расте. 
Али шта је са пројектом за лепоту, 
са пројектом за достојанство,  
шта је са пројектом за живот и за говор? 
Шта је са светом? Шта ће бити са нама, драга? 
Ко је одговоран, који су рокови, критични период? 
 
Треба нагласити да је мотив жене и љубави непрестано присутан у 

Халмошијевој поезији. Жена је код њега и тајна и срећа и љубав и неспора-
зум и неразумевање и духовна чежња и телесна страст, а понекад и само 
крв и месо, безимено биће у пролазу: Управо у песмама са тим мотивима 
Халмоши показује своју вештину писања на савремене теме, остављајући 
нас са дојмом да је све баш тако како песма каже. Ово је идеално тематско 
тле за сложени Халмошијев дар да се спретно креће лирским стазама по-
плочаним иронијским и сатиричним „материјалом“. 

 
Не, није имала име 
Жене су безимене 
У сновима 
Тек тако долазе 
Тајанствено гледају 
Куцају 
Из споредне собе 
Са тавана се спуштају 
И одлебде 
Испред врата низ ходник 

 (Није имала име) 
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Ласло Ђимеши сматра да Халмоши ретко говори, али и да можда 

баш због тога његове речи имају несвакидашњу тежину. Он Халмошија 
сматра мајстором сажетости, уочавајући да „иза чистих текстова његових 
песама крију се догађаји за трилогију, напаћене судбинске приче. Међу-
тим, ови терети не притискају и не руше на земљу ни песника ни песму. 
Ове песме слободно лете, не као птице певачице, већ као интерконтинен-
тални авиони, носећи користан терет, хвала Богу, на неку станицу која је за 
сада, веома далека.”  

Једна од песама на које је Ђимеши мислио, када помиње „догађаје за 
трилогију и напаћене судбине“, сигурно је и песма „Духовне вежбе“. Ово су 
почетни стихови: 

 
Да ћу се једном шћућурити на изгаженој стази  
равнодушности, ни сам не бих помислио, да ћу од 
понекад добачених милостиња градити себи кућу, 
домовину, која ће ме чувати од једног, и од још 
једног, где ћу остати сам, јој, пустите ме одавде, ви 
ме не видите, приметите ме најзад, ту сам, али где 
ми је рука, тело, нога, јој, изгубио сам себе, немојте 
отићи, причајте са мном, ја сам песник и 
аритметичар, рачунополагач целог човечанства, 
... 
 
Халмоши не робује форми. У књизи После ћутања стиче се утисак да 

се његов стих сам слаже, не марећи за метрику ни за број стихова нити об-
лик строфе, не марећи за дужину песме. Ако је песма кратка, два стиха тек, 
и наслов постаје део песме и све долази на своје место. Порука је јасна. 
Аутор нема ништа са перцепцијом читаоца. Они су равноправни читаоци 
и свако само ради свој посао. Писац овог текста осећа у овим Халмошије-
вим стиховима и самоиронију, која је својствена једино аутентичним ства-
раоцима. 

 
Песник, добитник ја-ја награде пише песму,  
окренут леђима према мору 
И гледају га птице. 
И гледају га анђели. 
Понекад замене места. 
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У тих пет стихова аутор је лирским поступком, иронијским тоном и 
секантношћу сатирика срочио, на први поглед, тек лаку хуморну песмицу, 
али само на први поглед. У ствари, том модерном кратком формом он је у 
пет стихова исмејао данас свуда распрострањени култ многобројних пе-
сничких награда и бројне ауторе који њима хране своје неталентоване сује-
те. Могуће да се и себи наругао. 

Своје успеле поетске минијатуре Халмоши исписује као афоризме, 
тренутне мисли или тек записе на разгледницама. Међу њима има и пра-
вих лирских драгуља, какав је, на пример, разгледница (20): 

 
Никада нисам чезнуо за телом, 
Већ за нежношћу. 
За нежношћу тела, 
Коју је душа ткала. 
 
Или разгледница (14): 
 
Ниси се пробудила када сам те покрио,  
а ни кад сам легао поред тебе. 
На кровном прозору пробијала је светлост,  
мислим да 
је био пун месец. Дуго сам лежао овако, и слушао  
како дишеш. Дубоко и ритмично. Била је тишина. 
Тишина после олује. Био сам срећан. Ведар  
и пун наде. Овога се сећам из тог града.  
 
И да закључимо: песме Шандора Халмошија сабране у књизи После 

ћутања откривају нам аутора отвореног за све изазове које поезији пружа 
живот и време у свету чије су вредности уздрмане, чија садашњица носи 
мноштво проблема, а будућност не нуди брза и добра решења. Непосред-
ност и искрена отвореност Халмошијевог поетског дискурса верујемо да ће 
учинити ову поезију блиском и читаоцима на српском језику. 
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Милован Гочманац 

ПЕРЦЕПЦИЈА ПОТПУНЕ ИСТИНЕ 
(Милијан Деспотовић, Хаику : избор, Београд: Алма, 2019) 

 
 

 Најновија збирка хаикуа хаиђина и теоретичара хаику, Милијана Де-
спотовића, под насловом Хаику, садржи 134 лирске песме. 

 У својој Антологији југословенске хаику поезије, Лептир на чају (1991), 
Милијан Деспотовић је, као теоретичар хаику лирских песама, поставио 
основе мотивске надградње и зенбудистичких киго схватања природе, пи-
саних матерњим језиком. 

 „Наша хаику поезија је пре свега поезија природе, што је и основа из-
ворног хаикуа. Наш песник уме да уочи слику; додуше, снага духа хаикуа 
осцилира од аутора до аутора. Прави хаику настаје у тренутку и редовно је 
спој интуитивне опсервације и истинског доживљаја“1.  

Хаику се пише, по правилима метричке структуре, као неримована 
лирска песма и „утврђени лирски облик“, који чине први стих од пет сло-
гова, други стих од седам слогова, и трећи стих са пет лирских слогова.  

 „Хоку је јапанска песма од три стиха, међу којима су први и трећи 
петерци, а други седмерац (укупно 17 слогова). У ствари, то је први део тан-
ке, али без утврђене садржине и утврђених песничких слика“. 

У време све јаче буржоазије седамнаестог и осамнаестог века у Јапану, 
хаику пише и интелигенција, и настаје из њеног пера „као лирска песма 
претежно о природи“2. 

Строга метричка структура хаикуа на српском језику флексибилнија 
је у односу на број слогова. Слободан број слогова и неримована особеност 
трајне су метричко-ритмичке особине и прозодијска својства.  

 Милијан Деспотовић је, по оригиналности и зен-истинитости, један 
од познатијих хаику песника и теоретичара хаику форме на овим просто-
рима. Од 1987. као оснивач, он је и уредник часописа за хаику „Паун“, у ко-
ме поставља и тумачи најважнија теоретска питања хаику форме, чиме 

                                     
1 Милијан Деспотовић, Лептир на чају : Антологија југословенске хаику поезије, 

„Предговор“, Тузла: Графичар, 1991, 8. 
2 Цит. према: Војислав Ђурић, Лирика у светској књижевности, Београд: Срп-

ска књижевна задруга, 1982, 536.  
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стваралачки и савесно иницира стваралаштво хаикуа у целој Социјали-
стичкој Федеративној Републици Југославији. Поред киго утицаја ствара-
лачког односа према годишњим добима, у теоријском односу према хаику 
поезији инсистира на једноставности хаикуа, његовој сажетости и односу 
према зен тренутку који се пред интуицијом хаиђина остварује у датом ин-
туитивном зен-одређењу места и тренутка: „Ту и Сад“.  

Избор хаику поезије у збирци под насловом Хаику, одређује ствара-
лачки однос хаиђина Милијана Деспотовића и описом и интуицијом, као, 
на пример у хаику песмама: 

 
 Старица држећи  
 плод дуње, саветује 
 да пожурим.  
 
 Месец је не оставља  
 саму. Старица прелази  
 залеђено брвно. 

 Старица вуче 
 храстову грану по снегу –  
 мете своје стопе.  
 
 Хаику о старици и дуњи, као заумни осет мириса традиције и дожи-

вљаја зен-аскезе, одступа од симетричне метричне форме 5, 7, 5 слогова у 
неримованим стиховима, а зен сензибилитет и аскеза остају у појачаном 
тренутачном утиску јесењом дуњом замирисаног традиционалног живота 
народа, и идиличном сликом тихог снега, доживљеном саживљавањем са 
стародревним огњиштем у естетској слици мирног старинског живота. Ха-
ику одређују годишња доба, – дуњом наслућивану касну јесен, и Месеца ко-
ји бди над несигурним ходом преко залеђеног брвна у првим зимским да-
нима. Старица топлином душе и мирисом дуње, и смелим ходом залеђе-
ним брвном, стваралачки утиче на потомство и, стваралачким саживљава-
њенм и емпатијом, упућује на смелост, храброст, и рад и стваралаштво, као 
услов опстанка. Парадокс као неочекиваност међусобне зависности зен тре-
нутка и описне лирске песме, у што стегнутијем и потпунијем одсуству су-
вишних речи, ствара естетску и стилску сликовитост тренутка, који, у инту-
ицији и емоционалном доживљају, ствара оригиналну слику хуманог одно-
са хаиђина према природи, и својој, такође радној и традиционалној, че-
жњи за радиношћу и прародитељством, у тихости и миру који изазива 
мир прародитељске куће у касној јесени и јесењим мирисима дуње, и под 
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првим зимским леденим површинама, – знацима зиме и снега. Метафор-
ски поредбени однос по сличности се назире у фигуративном значењу по-
зних година, и свих тегоба које прате природне особине позне јесени и зи-
ме. Зимски пејзажи су под ведрим небом и, утолико јачом, светлом смире-
ношћу Месеца.  

Хаику о зими Милијан Деспотовић чини живим и оптимистичним. 
Као хаиђин, поред метафоре, користи персонификацију као њену подвр-
сту, да оснажи заумност зена и једноставност доживљеног тренутка радосне 
игре на зимским чарима које нуди природа. То, међутим, не смета апсолу-
ту доживљаја зена у читаочевој перцепцији потпуне истине и дубине ме-
тричко-ритмичке и јединствене једноставности у интуитивној поруци.  

 
 Поруку коју 
 исписах на снегу, ветар 
 учини себи разумљивом.  

 Брезова метла 
 пред колибом. Само снег.  
 да престане да веје! 
 
Хаикаи, хоку или хаику, као јапанска форма, од хаиђина је захтевао 

чистоту израза. Тако се постиже интуитивна чистота естетске слике, као и 
чистота осећања хаиђина. У стваралачком односу према годишњим доби-
ма, највише успеха постизао је прослављени јапански хаиђин, Мацуо Башо. 
Изградио је чистоту зена у хаику песми о годишњим добима и природи. 
Хаиђини су учили од њега како да досегну чистоту и дубину зена. Тако је, 
дистанциран од надируће буржоазије, а приклоњен материјалној беди и 
сиромаштву, очаран крајем јесени и снегом богатом зимом, сиромашан ма-
теријално а богат духом, испевао велики број хаикуа који служи и данас 
као узор чистоте доживљаја. Тако је настао и хаику о зими, који је Милош 
Црњански уврстио у своју антологију: 

 
 А сад хајдмо, све донде, 
 док не паднемо 
 загледани, задивљени, у снег.3  
 

                                     
3 Милош Црњански, Поезија, Београд: Просвета, Нови Сад: Матица српска,  

Загреб: Младост, Сарајево: Свјетлост, 1996, 336. 
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Хаику Милијана Деспотовића осветљава особине зен тренутака као 
доживљаја суштине природе, чији су описи потиснути, а чистота аскезе, 
као и одредница годишњег доба, киго, остварена без сувишних речи описа 
или сувишних емоција у незаобилазној, више наслутној, емфази, овде при-
сутној једноставности и идиличности. Он пише хаику јединственог осета зе-
на и идиличне једноставности, користећи метричко-ритмички утицај оп-
корачења, то јест, прекорачења из другог у трећи стих.  

 
 Брезова метла 
 пред колибом. Само снег 
 да престане да веје. 
 
Такав је, као ведрина усхићења, извучена из емоционалне чистоте ра-

дости пролећу, хаику о олисталој јабуци у освиту првих знакова пролећа. 
Песник зена, Деспотовић субјективни осет појачава и преноси на читаоца 
сугестивном употребом узвика „гле!“, често на почетку првог, а у овом хаи-
ку у другом стиху, да би се и читалац зачудио оцвалој јабуци, у чијој лепо-
ти је и доживљај зена и радост због ћутљиве и тихе једноставности којом 
природа дарује доживљај буђења природе након зимске стишаности, или 
се, пак, брани класје кукуруза.  

 
 Сунце на вратима.  
 Отварам, и гле, моја 
 јабука олистала.  

 Иза стабљика 
 зрелог кукуруза, гле, 
 вирка страшило.  
 
Узвиком чуђења почиње трећи стих у хаику доживљаја у којој птица 

мотри на опасност по гнездо, а песник то доживљава као зен јединственог 
„разговора“ са опрезном птицом. Дијареза се може осетити и у самом тре-
ћем стиху, који почиње цртицом као правописног знака, у служби истица-
ња значаја узвика чуђења којим се упућује на изненадно примећено гнездо.  

 
 Седим на камену. 
 Са другог ме гледа кос 
– гле, ево гнезда! 
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За хаику од значаја је једна од метричко-ритмичких одлика хаикуа је 
психолошка пауза, или дијареза. Испољава се најчешће после првог и дру-
гог стиха, а може се наћи и у самом првом или другом стиху. После првог 
стиха психолошка пауза из хаикуа о сусрету са птицом кос у природи, на 
камену, може се спознати из претходно цитираног хаика. Читач хаикуа 
спознаје камен, знатан зен-симбол из прозе Ива Андрића, и на камену пе-
сника који се нашао у близини гнезда птице кос, сличне, такође певачици, 
дрозду, који настоји да одвуче пажњу од свог гнезда. Психолошком паузом 
након првог, а затим и после другог стиха и узвика „гле!“, постиже се исти-
на или зен-тачност датог тренутка, у лирској лепоти сензитивних емоција, 
истакнутих у једноставности у својим законитостима, каква је и сама при-
рода.  

Хаиђин Милијан Деспотовић идентификује зен са сопственом снови-
дошћу, којом, као кроз маглу, перципира спознају у слици мајке у долаже-
њу, без обзира на њене године. Психолошка пауза у овом хаику налази се у 
другом стиху, у коме интерпункцијски знак две тачке указује на речи дела 
другог и целог трећег стиха, који следе. Две тачке усмеравају песниково 
сновиђење и онога што је предмет сновиђења, што се сновиди. Сновиђење 
је надреалистичка способност интуиционих спознаја, у овом хаику у успеху 
постигнутије потпуности зена, у коме су изражена племенита осећања пре-
ма родитељу. Иста улога психолошке паузе истакнута је у опкорачењу на-
кон тачке у другом стиху.  

 
 У јесењој магли 
 сновидим: погурена 
 долази мајка.  

 Берем бобице  
 зреле клеке. И иглице 
 хоће са мном.  
 
Збирка Хаику настала је из дугогодишњег стваралачког рада на хаику 

и на теорији хаику познатог хаиђина и теоретичара ове тростиховне форме 
у лирској врсти утврђених песничких облика, Милијана Деспотовића. Ње-
гово огледање на хаику форми постоји као оригиналност и уџбенички при-
мер стваралачког достигнућа успеха хаика на матерњем језику. Његов хаи-
ку није обично експериментисање, већ записи доживљаја истргнутих из та-
лента и даровитости најбољег хаиђина, од кога се учи овом на изглед ла-
ком, али у суштини немогућем сваког оног који не уме да осети природу 
као интуитивну загонетку, чији су живот одгонетали научним сазнања ево-
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луције настанка планете, њеног места у свемиру, њене лепоте у осетљиво-
сти и реаговању на људску нехат и непромишљеност. Хаиђин Деспотовић, 
стваралачком снагом и ингениозном осетљивошћу, уме да говори сопстве-
ним понирањем у, на изглед магловиту, у суштини осунчану, тематику, из 
које извире чистота осета и, лирски и емоционални, таленат проговора зе-
ном суштине и истинитости. Хаиђин Деспотовић говори стиховима хаику 
у неочекиваности, у парадоксу спознаје и немогућности спознаје, привид-
ношћу тако осветљеном и јасном, једноставном а загонетном смишљено-
шћу.  

 
 
 

 
 

 
Данко Стојнић: «Китс» (2019) 
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Верица Тадић 

ЦИТАТИ ИЗ РОДОСЛОВА ПРИРОДНИХ 
ПОЈАВА 

(Милијан Деспотовић, Хаику : избор, Београд: Алма, 2019) 

 
 
У збирци хаику записа коју потписује, један од најзначајнијих аутора 

из ове врсте стваралаштва Милијан Деспотовић, насловљеној именом овог 
песничког жанра: Хаику : избор, сусрећемо се са изразито занимљивим на-
чином презентовања уочених појава у природи. Као добар познавалац ове 
врсте поезије, он зна да није довољно видети и записати необичне појаве. 
Да би се открила лепота хармоније у небеско-земаљској заједници, потреб-
но је препознати она сагласја у којима догађаје, слике и фрагменте приро-
де, у посматраним појавама, обујмљује аура заједничке радости.  

У крилу лепоте коју заједно стварају рађа се нуклеус сродности који 
шири границе суживота. Као и потреба да, штитећи једни друге, обезбеђу-
ју и заједнички опстанак.  

А то нам говори о томе колико човек може из лепоте прожимања тих 
сагласја да учи. Пре свега, како да хуманизује односе у људској заједници. 

У природи срећемо много примера оплемењених живота, без којих 
би опстанак целе планете био незамислив. Довољно је навести неколико 
основних, свима познатих, предуслова опстанка: вода, ваздух, Сунце... 

Мноштво земаљских и небеских светова постоји само зато да би љу-
дима омогућили срећан живот. Добровољно и безрезервно дарују нам нај-
лепши део сопствених живота, а за узврат не траже ништа, осим тога да их 
негујемо и чувамо. Једино онај ко осећа и чини све да покаже и докаже да је 
смисао и суштина живљења у томе да једни друге учинимо срећнима, мо-
же се надати и сопственој срећи. 

Ево једног хаикуа у коме је аутор ту међузависност светова и потребу 
заједничког учешћа, чак и у обичном догађају, учинио видљивом. Овај би 
догађај у мору других био за многе неприметан, или, у најмању руку, ми-
норан. У овом хаикуу он је увећан до његове праве вредности. Дубински 
уплив у само срце посматраног тренутка омогућава да се види и оно што 
би без потпуне уроњености у ту дубину било само површна слика:  
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Ветар отвара 
врата колибе да уђе 
летња месечина. 
 
Призор је овде тако сликовито и убедљиво приказан да скоро видимо 

ветар, који је, иначе, невидљив. Колиба и Месец су видљиви сваком ко по-
сматра овај догађај. 

У неком другом песничком или прозном приказу ветар би имао и ру-
ке којима отвара врата, а Месец би био персонификован у људску фигуру 
која лагано прекорачује праг колибе. Специфичност хаикуа је у томе што 
све остаје нетакнуто и непромењено у тренутку посматрања. Остаје онако 
природно и спонтано како се то и догађа. Потпуно је јасно и реално да ве-
тар, понекад, може и да отвори врата. Као што је реално и то да Месец 
кроз та отворена врата у колибу може да допре својим сјајем. 

На овом примеру се у, потпуности, осликава једна од битних суштина 
хаикуа – истина, коју Јапанци именују речју макото. 

  Овде, наравно, имамо и назнаку годишњег доба, које је, такође, један 
од битних делова хаику записа – киго. Киго је овде експлицитно наглашен, 
у питању је лето, а може бити дочаран и само неким симболом који указује 
на лето. 

 Наводим још један хаику који, поред свега описаног, има и хумани-
стички одблесак: 

 
Месец је не оставља 
 саму. Старица прелази 
 залеђено брвно. 
 
 У претходном хаикуу Месечев сјај просветљује хаику тренутак, а у 

овом Месец показује своју племенитост у пријатељској улози, подршка је 
старици на „залеђеном брвну“. Просветљење је овде тај пријатељски гест. 

  Оно што је за многе уобичајена појава за хаиђине је живи, лирски 
додир са вибрацијама, трептајима и усклађеним ритмом сваког појавног 
облика који живи и дише у бескрајном Универзуму.  

 То сагласје ритмова, најпре, откривамо у најситнијим детаљима. Ту 
је најживљи пулс сваке појаве, сваког догађаја и сваке врсте опипљиве и 
неопипљиве стварности, јер су ти ситни детаљи основни градивни елемен-
ти, од којих све почиње.  

Бројни су примери у којима откривамо како два различита света, у 
посебним ситуацијама, повезује сагласје истог ритма. То видимо, кажем ви-
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димо јер су видљиви, али само оном ко лирским компасом мери раздаљи-
не и препознаје у трептају вибрације делић енергије коју емитује Свемир, 
која се различито емитује, у разним ситуацијама, зависно од тога шта та 
енергија покреће и ствара.  

То, импресивно, дочарава тростих:  
  
Звоно са олтара 
прати звук зимске воде 
на водопаду. 
 
Бескрајно посвећен свеколикој природи и непрестано загледан у мно-

штво њених лица, Милијан непрекидно тражи у тајнама природе те емана-
ције сагласја да би из њих одгонетнуо и говор природе.  

Зато он и уме и да препозна тај тренутак у коме његове поруке може 
ветар да чита и да их разуме: 

 
Поруку коју 
исписах на снегу, ветар 
учини себи разумљивом. 
 
Изгледа да му је, сасвим, лако да наслути и шта му понека биљка же-

ли да саопшти:  
 
Седим на клупи. 
Млада коприва би, да 
ми нешто каже. 
 
Лирским компасом се откривају и оне ситуације у којима се на неком 

од мноштва лица природе могу, макар и сновидно, додирнути сенке дра-
гих бића: 

 
У јесењој магли 
сновидим: погурена 
долази мајка. 
 
На сличан, али веома необичан начин, може се спонама живог сећа-

ња повезати сигнал из унутрашњег света („просев у костима“) са ехом гласа 
који више не обитава у овоземаљској стварности:  
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Зимски просеви 
у костима; оче, још 
чујем твој глас.  
 
Ако дубоко заронимо у унутрашње светове у себи и свему другом, он-

да можемо да допливамо и до тог тренутка у коме се микрокосмоси разних 
галаксија додирују и срастају у нови појавни облик.  

Хаиђини трагају за таквим призорима и појавама, из којих се јасно 
види да микрокосмос, било ког облика, није само мали, издвојени и безна-
чајан сегмент. Увећан је тачком додира која га спаја са несагледивом цели-
ном, па самим тим је увећан и наш доживљај и значај свега оног што осећа-
јем и духом откривамо.  

Јединство природе и човека, у дивном, савршеном споју најбоље се 
препознаје у овом хаикуу: 

 
Јесење лишће 
познаје твој ход, па ми 
шуштањем јавља. 
 
Сусрет се не заказује онако како то, најчешће бива. Лишће „шушта-

њем јавља“ да стиже тај радосни тренутак. Ако знамо да у хаикуу увек оста-
је нешто недоречено што оставља могућност за проширење догађаја, кроз 
увећани лични доживљај онога ко чита, онда можемо и да претпоставимо 
да се и лишће радује. Шуштањем то обзнањује.  

У наведеном хаикуу испуњен је основни принцип, који ову врсту пое-
зије чини специфичном – услов да је тростих састављен од 17 слогова, при 
чему је потребно да први и трећи стих буду састављени од 5 слогова, а дру-
ги од 7.  

Један други хаику, који се природно надовезује на овај претходни, још 
више продубљује чаролију очараности човека природом и природе чове-
ком.  

 
Заљубљенима 
и цвеће колена грли –  
цврчци све гласнији. 
 
  Свеприсутна љубав се обзнањује у овом хаикуу тако једноставно и 

лако, из чега произилази и природни и једноставан закључак: Када се људи 
воле, воли их и природа. Декор у лепоти овог доживљаја је природни дра-
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гуљ: Цвеће које „заљубљенима (…) колена грли”. А ту је и музика сићу-
шних певача који у тој радости учествују и снагом песме надрастају себе – 
„цврчи су све гласнији”.  

 Ову свечану атмосферу може још више да улепша, нови пријатељ и 
сапутник:  

 
Сад не ходам сам: 
На рамену се задржао  
шарени лептир. 
 
Заиста треба бити изузетно п(р)освећен читач природних појава и 

имати истанчан осећај за доживљај и велику љубав за све лепоте које нам 
природа бесплатно и са пуно радости дарује. Или тачније речено, треба 
умети природу осетити у свом пулсу, преселити је у поглед, сачувати у сли-
ци, и треба осетити и препознати тај тренутак кад се природа препознаје у 
нама и отвара нам цветове својих тајни.  

Дакле, када се дах природе спаја са нашим дахом, слике селе у наше 
очи и тријумфује тај заједнички тренутак у исто време у души природе и у 
нашој души. Тада се успоставља разумљив, јасан, спонтан и директан говор 
између човека и његовог окружења. Тада се и божанско у човеку и божан-
ско у окружењу и, у свему што дише и живи, спаја у тренутак просветљења. 
У тренутак заједничке среће, као што је овај: 

 
Очима додирујем 
уцвале висибабе са 
оне стране реке. 
 
И овде претпоставком можемо да замислимо недоречени део: виси-

бабе поглед посматрача грле мирисом. А тај замишљени део је, сасвим, ре-
алан.  

Поистовећење са доживљајем у природи је потпуно ако и сами поста-
јемо део посматране појаве:  

 
Латице трешње 
падају у реку: плива 
и мој поглед. 
 
Латице трешње можемо видети више пута како пливају, али само 

онај тренутак у којима је и наш поглед пливао са њима је јединствен, непо-



 
Књижевни преглед 23 
 

 
 

48

новљив, просветљен, јер смо тада осетили тај уплив у други свет и спојили 
се са њим и претопили се у заједнички осећај, доживљај, у заједничку сли-
ку. 

 Та идентификација са посматраном појавом омогућава да разумемо 
говор природе, на најнепосреднији начин:  

 
Сунце на вратима. 
Отварам, и гле моја 
јабука олистала. 
 
Не читају сви поруке Сунца. За већину људи оно је небеско тело које 

нас греје и осветљава нашу планету. Нешто што је дато и што се подразу-
мева и чији се дар прима без размишљања и питања шта Сунце осећа када 
нас милује светлошћу и грли топлином. 

Милијан Сунце препознаје и у другим улогама и доживљава га као са-
говорника и пријатеља. Уме да одгонетне то што жели да му каже, кад га 
позива да види јабуку која је олистала. Могли бисмо, између редова, да 
прочитамо или замислимо недописану реченицу коју изговара овај небе-
ски пријатељ: „Радујем се што овој јабуци дајем део себе да би пред твојом 
кућом олистала”.  

Када се човек упозна са самим собом и открије сопствена, унутрашња 
неба, може да их стално оплемењава и осветљава Сунцем своје душе. За 
разлику од Васељенског, заједничког, које нам у посету долази из удаљеног 
космичког простора, Сунце које носимо у сопственом бићу, само је наше. 

Маштовитом посматрачу у видокругу могу засветлети и сунцолики 
маслачци. Зар и жути, насмејани, маслачци нису наша земаљска Сунца ко-
ја чак можемо и додирнути!? 

Предност хаикуа, у односу на друге песничке форме је и то што је 
просторно много мањи, али у себи сажима, осим кратког записа, живе сли-
ке, у одређеном годишњем добу, и бележи тренутак преображаја – међу-
фазу између рађања и ишчезнућа. Бележи покрет, било да је у питању ра-
ђање, ишчезнуће или појаву у којој се промена догађа.  

Може то бити нека оваква појава: 
 
Љути северац 
помера капију: ни 
старице више нема. 
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 Овде се цео призор сместио у једну реченицу. Дословно је преписан 
из уџбеника природе. Када бисмо покушали да га опишемо, на било који 
други начин, који подразумева дистанцу између догађаја у тренутку када се 
изворно емитује, и момента писане представе о њему, требало би нам мно-
го више реченица. И у том опису понешто бисмо изгубили од реалне, живе 
слике, јер би се разводнила током описивања. 

Низ слика се може развити из овог хаикуа. Северац нам преноси ту-
жну вест да више нема неког коме долази, и коме је можда и раније дола-
зио у посету. Да ли је због тога љут? 

Сваки ће читалац допуњавати недописани део, у скалу са својим на-
чином доживљаја.  

  Милијанови хаикуи су због јасног, прецизног говора природе, добро 
изоштрених слика и откривања међузависног односа између природних 
појава у занимљивом и необичном споју, врхунски песнички домет у овој 
врсти поетског исказа. Свакако су најупечатљивији они у којима се човек 
препознаје у природи и природа у човеку.  

 Лако је цвету да успостави дијалог са другим цветом, птици да разу-
ме другу птицу, човеку да се споразуме са човеком, али одгонетнути шта 
осећа лептир који се приљубљује уз људско раме и путује са њим, нимало 
није лако. 

Талас са таласом уме да разговара, Сунце, Месец и звезде лако успо-
стављају контакт. Није лако знати шта осећа лишће док дрхти под нашим 
табанима. 

Хаиђини откривају где и како се може говор природе превести у људ-
ски говор, који нам осветљава божанско у природи и спаја са божанским у 
човеку. Уче нас како да сачувамо наше окружење, без кога ни нас не било. 

За хаику записе можемо рећи да су цитати у родослову природних 
појава.  

О лепоти и вредности Милијанових хаикуа најбоље говоре награде 
које је добијао, код нас и у свету. Сигурно најважнија је она коју је добио у 
Јапану – Земљи у којој се родио хаику. 

Ова, најновија књига Милијана Деспотовића, још је један од његових 
бројних доприноса нашој култури. 
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Перица Јокић 

АФОРИЗАМ БЕЗ МУКЕ 
(Радивоје Бојичић, Како се пишу афоризми, Београд: Дигипулс ‒ Јеж, 

2019) 
 
 
Нова књига Радивоја Бојичића уједно је и уџбеник за све оне који на-

мјеравају да започну писање афоризама. А, по свему судећи, ништа мање, 
овај уџбеник је намијењен и за оне који већ пишу афоризме. Или да ствар 
назовемо правим именом: уџбеник Како се пишу афоризми намијењен је за 
све оне који пишући афоризме, мисле да то и раде.  

Да се мало позабавимо терминологијом „писати“ или „састављати“ 
афоризме. Некада су афоризми настајали директно у глави и само је било 
потребно парче хартије и оловка да се прибиљеже, односно напишу. У но-
вије вријеме (видјећемо у наставку текста) афоризми не долазе баш из гла-
ве – више негдје одоздо – зато им недостаје доста клесања, и онда се они 
„састављају“. А све чешће „конструишу“, да би, на било који начин, поне-
кад и крајње натегнуто, заличили на нешто што би, условно речено, назва-
ли афоризмом. Мада, најчешће, далеко од тога. Што се терминологије ти-
че, толико. Зна се ко пише, а ко саставља афоризме. Шоферски речено, зна 
се ко прави аута, а ко их саставља, односно крпи. 

Својевремено (и сам потписник ових редова се малчице очешао о то 
вријеме) није било обавезно писање афоризама, па, самим тим, није било 
потребе ни за упутствима за њихово писање. Данас, када се у комуникацији 
(са произвољном особом) полази од питања колико сте објавили књига 
афоризама, а не да ли се бавите афоризмом, књига Како се пишу афоризми 
појављује се у правом тренутку. Баш онда када се више није могло без ње. 
Иначе, замало да се претвори у аксиом мишљење да свако ко је прогово-
рио, рекао је афоризам. Исто као и убјеђење да свако ко дође до тастатуре, 
постане писац. Додуше, до већине још није допрло ни сазнање о постојању 
свих слова, па ако читаш како су написали, звучи као да тек учиш да гово-
риш. Ово се односи на реформаторе латинице без дијакритичких знакова.  

Многима умјесто да писање афоризама буде сизифовски посао, што 
би било нормално и људски, њима то иде с лакоћом, готово, рутински. За-
то што не морају да брину шта остављају за собом. Нијесу нека имена да би 
могли да се брукају. Управо супротно, зато што не знају шта раде, они су, 
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заблудом, поносни на свој рад, а нарочито не себе, на то ЈА, које им је једи-
ни идол.  

Неће Бојичић замјерити што је увод, можда, преопширан, али све не-
гативности уочене на другима, њему иде у прилог, те му неће бити тешко 
да се пронађе, употпуњавајући тако своју биографију фрагментом који смо 
некада знали као просвјетитељство. 

Књигу Како се пишу афоризми Радивоје Бојичић је могао да напише у 
стилу горе споменуте групације, па да има пренесено значење, односно, да 
каже како не треба писати. Али, Бојичићу то тешко да би пошло од руке, 
јер он није спреман, или још горе, он не умије да напише нешто што не би 
имало никаквог смисла. Зато је написао књигу која личи на њега, па је на-
слов задржао буквално значење. Онакво какво би већина разумјела, па није 
хтио (у овом случају) много да се игра скривеним значењима. Онако је, како 
је.  

У озбиљној игри узора и обожавалаца, потписник ових редова нашао 
се међу ове друге када је ријеч о Радивоју Бојичићу. Касније упознаје и неке 
друге сатиричне писце, али они су му више помогли у смислу шта да избје-
гава у писању. Од Бојичића је научио једну веома корисну ствар, а то је да 
текст буде духовит и сатиричан цијелим својим током, а не само у посљед-
њој реченици. Бојичићев афористичарски приступ је свуда присутан. Ради-
воје (у наставку: Лале, то му је официјелни надимак) је, технички речено, 
објавио двије и по књиге афоризама – Африка за петама (1989), Превише 
тачно (1995) и књигу Све смо ближи од Европе у књизи Амбис у провалији 
(2001) – али његовим афоризмима, као вирусима, изложене су и остале ње-
гове књиге, тако да их свуда има за извоз.  

Кад смо изашли из опанака, залутали смо.  

Шта у једном роману тражи овај афоризам када је и сам роман за се-
бе? 

Или, када у другом роману хоће да окарактерише припадника једног 
њему веома блиског народа, он умјесто толстојевски епске опширности, ис-
користи афоризам, који, иако физички тјескобан, итекако је мисаоно ком-
форан: 

Црногорац – то ти је пуна кубура, а празан стомак. 

Кад смо већ код његових романа, није незапажено и то да је и његов 
хумор близак афоризму. Ево само једне ситуације. Када Зула, лика из Боји-
чићевог романа Између два света, на умору и у постељи, питају шта чини, 
он ни пет, ни шест одговара: 

Оно што никад у свом животу нијесам радио – умирем! 
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Иако предмет ове рецензије нијесу романи Радивоја Бојичића, нити 
приче, нити његове драме, готово да је немогуће заобићи све то ако се гово-
ри о његовим афоризмима. Јер, они су посвуда инфилтрирани као битна 
зачинска супстанца. У једном свом афоризму Бојичић каже: 

Не паде ми на памет ни један афоризам, па узех, те написах роман. 

А могло је, дакле, да иде и другачијим редосљедом, па би, умјесто ро-
мана, драма и прича, то лако постале књиге афоризама. Само се у прелому 
текст другачије дизајнира. 

И уопште, у свакој ситуацији Лале је спреман да у помоћ позове афо-
ризам. На тај начин опширност уступа динамици, која му је, очигледно, ве-
ома важна. И у праву је. 

Радивоје Бојичић је објавио толико књига да би само навођењем њи-
хових наслова могла да се испише не само рецензија, већ и цијела сатирич-
на прича. Нема књижевне врсте које се није дотакао, а да је, онда, до у дета-
ље није разрадио. Уз Душана Ковачевића и Матију Бећковића стоји као 
највећи живи симбол хумора и сатире на простору који им је, несумњиво, 
претијесан и неправедно скучен за оно колико су кадри умом распростије-
ти се, па није ни чудо да све што раде буде компримирано.  

А како се пишу афоризми? Лале на ово питање одговара: - Овако. 
А затим, до краја књиге, слиједе примјери. Због оних који слабије ка-

пирају, и којима је мало двапут рећи, Лале се није либио да лекцију понови 
више од шест стотина пута, али у различитим варијантама, односно афо-
ризмима који су, сваки понаособ, једна наставна јединица.  

Књига Како се пишу афоризми није подијељена на поглавља, оно: шта је 
актуелно, а шта вјечно. С обзиром на то да Лале искушава своје афоризме 
више од четрдесет година, имао је времена да се увјери у то да у Србији не-
ма актуелних афоризама, односно, нема ситуација које су пролазне. Зато су 
актуелни афоризми још у настанку осуђени да постају вјечни. („Градске слу-
жбе јавност редовно обавештавају ко ће остати без воде. Али, ко ће остати без 
хлеба, то ни локална власт не зна.“) 

Пошто је, из приложеног патриотизма, још почетком овог вијека, јед-
ним афоризмом – на други начин и много прије – закључио  

Срби су дигли руке од три прста, 
Бојичић у наставку – одавде до вјечности – потпуно безбрижно брине 

за судбину српског народа пружајући му задовољство да се до миле воље 
челичи уз његове афоризме: 

Срби ће лакше да помере памећу, него да промене менталитет. 
Српска демографска прогноза: има, бре, да нас нема.  
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Бојичић детектује сумњиве појаве још у њиховом рађању, а онда, 
играјући се коментарима, ствара афоризме који погађају тачно у центар. 
На тај начин, и без парламентарне церемоније да се узме ријеч, себи ствара 
прилику да увијек има отворену реплику, што му, опет, не омогућава ника-
кве кочнице да нешто прећути ако би било потребно. Ово се нарочито од-
носи на афоризме који, због своје превелике актуелности, немају времена 
да уђу у књигу, али зато постижу да уђу у сваки клинч прописно га жиго-
шући.  

Нешто тренутно актуелних афоризама је могло да се провуче, колико 
да остане трага о једном конкретном времену, као 

Владавину А. Вучића историја ће поетски забележити као период - међу 
АВ-ом и мед сном. 

Или, 

Ухватио сам човека који ми је у тролејбусу завукао руку у џеп. Овде, бре, 
свако мисли да може да буде Вучић. 

Али, ако би и послије њиховог „одмрзавања“ кроз педесет или сто го-
дина они још били актуелни, значи да су с разлогом могли да остану у књи-
зи. И тада би термин „провлачење“ повукли у корист нечег тактичнијег.  

Да вас не бисмо даље држали у неизвјесности, вријеме је да се окрене 
нови лист и одавде, са теоријског, пређе на практични дио књиге Како се 
пишу афоризми. 

А о томе како се пишу рецензије, другом приликом. Или – толико. 
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Данко Стојнић: „Извесно одстојање“ (2019) 
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Соња Шестаков 

ЧЕТИРИ СНА У САНКТ ПЕТЕРБУРГУ : 
РОМАН 

(„Алма“, Београд, 2019) 
 

 
I 

 
Препуна је Думска улица у центру Санкт Петербурга, позната по ве-

ликом броју пабова и нечему што се може назвати руском кафаном са жи-
вом свирком, где људи већ пијани излазе из пабова да се мало охладе, и где 
је гужва испред улаза у сваки паб, док је напољу хладан почетак децембра 
2016, и снег је увелико окитио град и дао му неки чаробни штимунг. Чује се 
музика на све стране, све до завијутка у коме се завршава ред пабова. Људи 
су насмејани и припити, већ се осећа празнични дух и увелико се слави. 
Све одише неком атмосфером среће и испуњености. Крупне пахуље снега 
зачас оките косе људи који су напољу и којима као да не смета хладноћа, 
они су, штавише на њу навикли и воле је. Жагор и музика пресецају ноћ и 
осветљену улицу и обећавају топлу и живу атмосферу унутра, у тим мести-
ма где се људи окупљају да би се ослободили стега свакидашњице и да би у 
пијанству, музици и игри пронашли онај део слободе који им је у осталим 
тренуцима измакао и кога сада јуре и радују му се као поновном рођењу. 
На лицима им је осмех, скачу и певају по улици, веселе се животу и чини 
им се да је у том тренутку живот у својој пуној снази.  

У једном од барова и клубова окупила су се тројица старих пријатеља. 
Седели су у пријатном разговору, али нешто помало згрчених израза лица 
и смркнутих погледа, као да им музика смета да буду насамо са својим ми-
слима и у том пријатељском разговору. У својим тридесетим годинама сва-
ки је размишљао о свом досадашњем животу. Осећали су да је та тридесета 
година година прекретница, када нешто већ треба да ствараш и постижеш. 
Она те вуче својим озбиљним бројем година, шепури се очекујући да их но-
сиш поносно, дигнуте главе. То је почетак зрелог доба које носи са собом 
бреме одговорности, нарочито зато што су у питању тројица младих му-
шкараца. Ово претпразнично расположење их је нарочито подстакло да 
размишљају и да своде рачуне. Ту су Алексеј, Николај и Иван. Седе у зади-
мљеном пабу и слушају живу музику. Тонови гитаре се споро пробијају 
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кроз густ слој дима у ваздуху, готово се спајајући са њим. Лепа певачица 
својим лепим алтом певуши неку џез песму. Све је лагано и меланхолично. 
Алексеј, леп, црн младић са тамноплавим очима је после неколико пу-
шкинских (мешавина пива и сока) већ припит: 

‒ Нисам задовољан својим животом. После завршене теологије нека-
ко сам се изгубио, не знам шта ћу даље. Не иде ми се у свештенике.  

‒ Ја бих те саветовао да мало уживаш у животу. Стално си мрачан. 
Одвој се мало од цркве и те сталне молитве. Нађи неку девојку. Шта је фа-
лило Настји? 

Гласом дубоким као из бурета одговорио је Иван, већ увелико пијан, 
јер он пије још од послеподне. Он је дебео, дежмекаст, плав, са плавим во-
деним очима. За разлику од претходне двојице није верник. И даље верује 
да је религија опијум за народ и обожава Лењина и његов огроман споме-
ник у Санкт Петербургу. Нарочито су му драги постери из совјетског доба 
који се налазе готово у свакој кантини у коју он залази, а најчешће залази у 
Копејке.  

‒ Ја знам куда и како. Мени је лепо овако. Нарочито се лепо прово-
дим са Аном. Опасна је она. А мислим и да ме воли. Не треба човек да лупа 
главу о неке високе филозофије и медитације. Довољно му је да лепо поје-
де, попије, лепа жена, друштво и то ти је то ‒ наставио је Иван. 

Алексеј га је погледао. 
‒ Не бих се сложио са тобом. Нисмо животиње. Живот треба да има, 

и мора имати неки виши смисао. Ја знам да ти волиш Лењина, али то јед-
ноставно није довољно. Једнакост! Па и ја сам за једнакост! То је лепа идеја, 
али нема Бога. То је оно што је све уништило. Данас си роб суровог капита-
лизма, не знаш колико радиш и за шта радиш, али ти нико не одузима Бо-
га, мада веру све више губе баш због те суровости капитала. Али свести се 
на најосновније потребе, то никако! Нешто ће се већ догодити у свету! 

Николај, висок младић, лепог, правилног лица тамне косе и очију, 
није нашао за сходно да прокоментарише. Он је био у својим мислима. Још 
увек му није било сасвим јасно која ће тема бити његовог следећег романа. 
Можда управо та двојност Санкт Петербурга ‒ Лењинград и Петроград жи-
ве загрљени у том прелепом граду на Неви. Град херој, али и царски град, 
град револуције али и град манастира. Та двојност га је збуњивала и то је 
примећивао код својих пријатеља. Сваки од њих припадао је једној од стра-
на Питера ‒ Иван Лењинграду, Алексеј Петрограду, а он је волео његову 
двојност.  
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Момчило Стојановић 

КРАЉ И ДВОРСКА ЛУДА 
(„Алма“, Београд, 2019) 

 
 

ВИДОВИТА ВОДА 
 
 Наш гласовити градић са југа, који се дичи именом славног писца, 

не престаје да нас изненађује. Ево, опет брује медији: откривена вода у око-
лини Домановићграда, читаво затомљено језеро питке и лековите воде ис-
под Суве горе. И није се ту стало: на видику је страни инвеститор, и то не 
било који него Американац, који ће не само отворити фабрику за флаши-
рање воде, него ће је извозити чак у САД!  

 Све је почело од изненадног доласка два младића у Домановићград. 
Један је био потомак нашег исељеника из Чикага Мајкл Спасић, а други 
његов другар Дејвид Леви. Мајкл је дошао у посету баки након дедине смр-
ти, па је повео Дејвида на једно, такорећи, егзотично путовање. И тако су 
њих двојица, проводећи се по нашем градићу и његовој околини, обишли 
и оронулу и напуштену породичну кућу Спасића у селу Радојеву, баш под-
но Суве горе, где су се умили и напили воде са дворишне чесме. При том се 
Мајкл сетио да му је једном деда Новица, кад су заједно посетили стару сео-
ску кућу, причао како мештани ову воду називају видовитом јер верују да 
она лечи очне болести и појачава вид. Дејвид је на то узвикнуо: вау! 

 Вест о томе како су се млади Американци дивили радојевској води 
брзо је стигла и до домановићградског градоначелника Радише Шопалови-
ћа. Ништа није случајно, закључио је он и одмах затражио да се посебно 
испита ко је тај Леви кога интересује једна сеоска чесма. Уследило је сенза-
ционално откриће: он је син великог америчког произвођача воде Моше 
Левија, власника чикашке фабрике AQUA LEVI, који је уз то и Јеврејин! Ра-
диша није часио ни часа, већ је позвао момке у свој кабинет и открио им 
како, ето, општина има велике планове са сувогорском водом, али недоста-
је само једна ситница ― паре. Али ономе ко може и хоће да инвестира, оп-
штина је спремна да уступи своје ресурсе. Верује да је Аква Леви прави кан-
дидат за тај подухват. 

Момци и нису били превише затечени, јер се и у њиховој глави већ 
појавила слична мисао: кад би се Сува гора некако нашла близу Чикага, 
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или бар уз кањон Колорада, са том легендом о лековитости њене воде на-
правило би се пропагандно чудо и вода продавала не само као вода него и 
као лек! 

 Дејвид је јавио оцу да се добро проводи као да је на сафарију, да би 
одмах показао и како ивер не пада далеко од кладе: овде је открио једну из-
узетну воду, читаво језеро под планином. Чак је издејствовао од месног бо-
са да му уступи ту воду, на шта је и Моше узвикнуо: вау! 

Радиша Шопаловић је, опет, известио свог партијског лидера, који је 
и председник државе, и велики борац у привлачењу страних инвестиција, 
како му се по граду врзма потенцијални амерички инвеститор. Какве ли 
коинциденције, узвикнуо је Председник, та он се управо спрема на пут у 
Америку... 

Вести из САД су се потом сустизале. Медији су непрестано извешта-
вали о посети Председника Вашингтону, где га је примио чак један држав-
ни секретар, да би се убрзо поприште збивања преместило у Чикаго. Ево 
нашег државника у једном бизнис клубу, пролази кроз шпалир богатих 
Американаца, рукује се са њима, насмејан, што би се рекло, позитиван. А 
онда се обраћа (све то ми гледамо у директном телевизијском преносу) не-
посредно америчким бизнисменима и убеђује их да инвестирају у његову 
земљу. Зашто, пита и одговара. Зато што је његова земља лидер на Балка-
ну. Зато што има изванредне ресурсе, натпросечно квалификовану радну 
снагу. Зато што његова земља свако новоотворено место подржава са десет 
хиљада долара. Зато што се на један уложени долар могу добити два, три...  

Ево затим Председника на коктелу. Смеши се бизнисменима, тапше 
их по плећима, понеке такорећи вуче за рукав: дођите, улажите, инвести-
рајте... 

А онда су се издвојили Председник и Моше Леви. Ту је и главни ак-
тер, Радиша Шопаловић са својом понудом. Договор са тог сусрета је на-
кнадно објављен: да је градоначелник Домановићграда, у присуству Пред-
седника, уступио ресурсе радојевске воде америчкој фирми Аква Леви, која 
је пак дала Изјаву о намерама.  

― Јес, папа ― огласио се Дејвид. Звао га је отац из Чикага. Младић за-
кључи да је матори, иако није прошло много времена од чикашког догово-
ра, свакако нестрпљив да чује нове појединости о подухвату у Домановић-
граду. Будући поносан на свој допринос породичној фирми, он брже-боље 
исприча оцу како је баш јуче учествовао у великом догађају: свечаном пола-
гању камена темељца у будућу фабрику воде у селу Радојеву. Било је вели-
ко славље, јели се неки ћевапи, пила шљивовица, али и лековита вода, и 
играло српско коло. Неће му веровати, али и сам је играо... 
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― Све је то лепо, Дејви, али ухватио си се у погрешно коло ― преки-
нуо га је отац Моше. И онда му је саопштио зашто га зове: будући да су 
озбиљна фирма, послао је свог експерта на лице места, који га је врло брзо 
известио како испод те планине, која се зато и зове Сува гора, нема никакве 
воде, а свакако не да би се ту градила фабрика.  

― Али овде су сви уверени... 
― Не, Дејви, они то само маштају. Већ сам схватио да се ти Срби лако 

заносе, падају у еуфорију. Или, што је још горе, често шпекулишу на своју 
штету. Да смо се ми Јевреји тако понашали, одавно бисмо нестали као Ха-
зари. Зато се извуци уз нека неодређена обећања и што пре назад! 

 

 
 

Данко Стојнић: „Reptilia“ (2019) 
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Радивоје Бојичић 

КАКО СЕ ПИШУ АФОРИЗМИ 
(„Дигипулс „ / „Јеж“, Београд, 2019) 

 
 
 

Оваква стварност може бити само плод фантазије. 
 
 

Полиција и од обичног убиства уме да направи савршен злочин. 
 
 

Година прође, мандат никад. 
 
 

Немојте погрешно да ме разумете, али оно што ћу вам рећи није ни 
мени јасно. 

 
 

Први смо објавили вест да су о томе већ сви писали. 
 
 

Они који су отишли одавде, од домовине очекују да макар буде тамо где 
су је оставили. 

 
 

Из Србије се одлази у једном правцу: на све стране! 
 
 

Сан сваког вође је да му се народ не пробуди. 
 
 

Кад су им пале маске, препознали смо их по фантомкама. 
 
 

За разлику од паса, људи могу да машу и подвијеним репом. 
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Туристичке атракције. То пружа само наша вукојебина. 
 
 

Има црквених људи чије је понашање - сачувај Боже. 
 
 

Добио сам својих пет минута, али за то ти ја немам времена. 
 
 

Да овако никад није било, код нас има дугу традицију. 
 
 

Данас немамо политичаре визионаре. Сви углавном халуцинирају. 
 
 

Колективно лудило! То је код нас - људско право. 
 
 

Иво Андрић нам је објаснио како смо се ми Срби окупили с коца и 
конопца. 

 
 

Кад ми уђемо у Европу, Србија има да буде - тамо далеко. 
 
 

Зашто се пензионери хране из контејнера? Зато што им је тамо све 
сажвакано! 

 
 

Лако је борити се за правду. Бори се ти против неправде! 
 
 

Србија је атрактивна дестинација за мазохисте. Овде ћеш увек бити на 
великим мукама. 

 
 

Ко призна Косово, заслужио је Обилића медаљу. 
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Milutin Pejić 

CRNO-BIJELA TROBOJKA 
(„Alma“, Beograd, 2019) 

 
 
 

Lijepa riječ sva vrata otvara. Ako zaškripi – podmažite malo! 
 
 

Svi mi volimo svoju maticu. Ona, uglavnom, trutove! 
 
 

U našim gradovima noćni život je sve intenzivniji. Naročito oko kontejnera. 
 
 

Političarima pred izbore neće san na oči. Valja im brojati ovce! 
 
 

U socijalizmu nije bilo gladnih i nezaposlenih. Vremenom je takvo stanje 
postalo nepodnošljivo. 

 
 

Proglasili smo vojnu neutralnost. Nećemo nikoga napadati, niti se od ikoga 
braniti. 

 
 

Ministri nove vlade neće imati mnogo posla. Oni iz stare su skoro sve 
pokrali. 

 
 

Članovi tročlanog Predsjedništva BiH postigli su istorijski kompromis. 
Zastave države, entiteta i kantona će se isticati isključivo na pola koplja. 

 
 

U našoj zemlji nema progona po bilo kom osnovu. Ljudi iz nje sami bježe. 
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U cijeloj BiH je velika kriza. Ali, samo Republika Srpska pokušava da iz nje 
izađe. 

 
 

Vjerovatno ćemo ući u Evropsku uniju mnogo brže nego što smo oočekivali. Već 
smo dostigli brzinu od po nekoliko stotina dnevno! 

 
 

Vlada sistemski stvara povoljne uslove za povećanje nataliteta. Potpuni mrak! 
 
 

Djecu moramo što prije izvesti na put. Dok razvijene zemlje još primaju strance. 
 
 

Naučio sam da živim punim plućima. Valjda ću i praznog stomaka?! 
 
 

U razvoju demokratije brzo smo prešli ogroman put. Od jednoumlja do 
bezumlja! 

 
 

Nije strašno što živimo na buretu baruta, već što nam je fitilj kratak. 
 
 

I ja sam danas, kao i mnogi, otišao iz svoje zemlje. Osjećam se tužno i nesrećno 
zato što se vraćam za nekoliko dana. 

 
 

Bosna je zemlja apsurda. Tu i sa izvora dva putića vode na tri strane. 
 
 

U politici se impotentni najviše kurvaju. 
 
 

Lak sam k'o perce, a srećan kol'ko sam težak. 
 
 

Bosanci su glupi, pa ih zato drugi zavađaju. Ni to ne bi znali sami! 
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Nenad Ćorilić 

MENE STE NAŠLI 
(„Biblioteka Vukovog zavičaja“, Loznica, 2019) 

 
 
 

Izbori su pokazali da biračko telo nema dušu. 
 
 

Čuvajte pare! Biće još lopova. 
 
 

Svaki penzioner treba da ima neki hobi. Da ne bi umro od dosade. 
 
 

Oborili smo nevidljivog. Bog sve vidi! 
 
 

Ko se pred njima isprsi, prebroje mu rebra! 
 
 

Vođa je dao izjavu za pamćenje. Novinarima nije bilo dozvoljeno da 
snimaju. 

 
 

Svi nas lažu. Istina boli. 
 
 

Žuljaju me nove cipele. Kad god nešto nemam, to me žulja. 
 
 

Zašto političar laže? To je jedini način da ispuni očekivanja građana. 
 
 

Ako nas on ne odbrani, spaseni smo! 
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Kad god se nađem u Srbiji osećam se izgubljeno. 
 
 

Nama ni Turci ništa nisu mogli. Čim su videli koliko smo jaki, sačekali su 
petsto godina i otišli. 

 
 

I, šta kažete, nije sve izgubljeno... Mene ste našli. 
 
 

I radnici imaju dušu. Eno im je u nosu. 
 
 

Sve vam verujemo! Da nije tako, ne biste nas ni lagali. 
 
 

Ili nam asfaltirajte put do sela, ili ćemo put pod noge! 
 
 

Ostajte ovde. Da imam kome da pošaljem razglednicu. 
 
 

U Srbiji čovek ne može sam da uspe. Ako ne deluje u kolektivu, nema koga 
da prevari. 

 
 

Dajte mu da bude doživotni predsednik. Umro bi od sreće. 
 
 

Potpuno se promenio! To uopšte ne liči na njega. 
 
 

Mamina maza je porasla. Sad je tatin sin. 
 
 

U našoj zemlji ima puno dobrih ljudi. Čim vide da si dobar, odmah te 
zakopaju. 
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ИЗ РУКОПИСА 
 

 

 
 
 

Данко Стојнић: „Стабло“ (2019)  
 

 

 



 
Нови гласови 
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Владимир Бабошин 
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Перица Јокић 

РИБА И ПО 
 

Ружној Радосави за утјеху  
 

 
– Шта ти је нејасно, Ивер?  
Како је одвратна, Боже драги. Из дана у дан све више личи на своју 

мајку. А њена мајка, међу нама речено, не само да је физичка наказа, него 
се тако и понаша. Ево, кад сам већ почео, приближићу вам је мало. Не 
смијем превише, јер не знам колико сте гадљиви. Иначе, њу описати је чи-
ста авантура.  

Изузетно је ниског раста, мада је термин „раст“ узет условно јер она 
нема висину, већ само ширину и тежину, с тим што је ширина позајмљена 
из свијета пространих булевара, а тежина – изражена у бруто регистарским 
тонама – из наутике. Ни ход код ње није ход. Све су то неприхватљиви тер-
мини за њен случај; састављање рјечника непознатих појмова. Као, рецимо, 
„осјетно миљети“ – појам којим се означава спорост у кретању, скоро изједна-
чена са стајањем; ужасно љуљање при помјерању од једног милиметра, гдје гор-
њи дио тијела мора поприлично да изађе из равнотеже, док тло благо подрхтава 
попут потмулог земљотреса.  

Да не би збуњивала сеизмологе, мора да пријави кад шета.  
Питање је зашто се оваквом створењу додјељују ноге, хуманије би би-

ло да се котрља.  
Кад се пење уза степенице, зграда понире тачно онолико степеника 

колико их она нагази до петог спрата гдје има станиште. Иначе, забрањено 
јој је да планинари јер би Земља стварно постала равна плоча.  

Када говори о себи, све је у суперлативу. Рекло би се да је ријеч о не-
свакидашњој љепотици. Да је само знати с чиме ли се притом упоређује? 
Зар постоји нешто ружније?! Зар треба доказивати чињеницу да спрам ни-
чег она не може да буде лијепа? То је аксиом. 

Нећу је детаљније описивати, јер ћете мислити да описујем Џабу из 
„Повратка Џедаја“, а вјерујте да бих је тада само уљепшао. 

Живјећи поред такве мајке, Ивер је давно престала да се плаши. Спо-
добе из бајки су за њу биле недовољно увјерљиве; била су то, такорећи, са-
мо мала симпатична бића. 
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Кад сам је видио тридесет година касније, помислио сам зар од онога 
каква је била, може да буде ружнија, дебља и нижа, не схватајући да је пре-
да мном Ивер, а не њезина мајка.  

– Је л` ме се сјећаш?  
У, пази, богати... Ко може ње да се не сјећа? Чак би је и спортисти, на-

кон кондиционог тренинга, с напором обилазили, а не обичан, недужан 
свијет. И онда, а не сада када је постала омрчено дебља. Шта јој значи „је л` 
ме се сјећаш“ кад је увијек била озбиљна и никад није знала за шалу?!  

Убрзо смо (срећом) морали да се разиђемо јер је на том мјесту дошло 
до закрчења у саобраћају (не само у оба смјера, него у цијелом граду) и сви 
су чекали да се помјери. Гужва је тога дана била и по загребачким улицама, 
али разлог је био много љепши: дочек хрватске репрезентације са Мундија-
ла 2018! 

Ето какве напасти сам се на вријеме спасио и срећно остао без ње. А 
она ни данас не зна за те моје невоље, већ – као да је Шарлиз Терон у најма-
њу руку, и као да сам се за њу такву борио – каже:  

– Зашто нијеси био упорнији? 
Није било потребе, сем ако не мисли на упорност да је се ријешим. То 

сам, заиста, једва успио. Толико је очајавала, плакала и патила, да сам се 
озбиљно уплашио за своју судбину. Али ништа није могло да ме задржи, 
нарочито када сам примијетио да Ивер не може да падне далеко од кладе. 
Какво спасење. Јер – види је сад!  

У поређењу с њом, њена мајка је баш згодна била. Риба и по! 
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Динко Османчевић 

THE HUNTER 
 
 

Луиђи Моро, за себе је говорио да је велико ђубре, али још већи ло-
вац. Његов теренац вјешто се пробија некадашњим улицама, сада закрче-
ним рушевинама, олупинама возила и другим отпадом и смећем. Лови у 
рушевинама Античког Рима. Пјаца Венеција, Форум, Колосеум, Палатин-
ско брдо... све је то његово ловиште у које други ловци нису залазили. По 
неписаном правилу, сваки ловац има свој реон у коме лови. Уосталом, ци-
јели Рим, изузимајући утврђене оазе одабраних, у Великом нуклеарном ра-
ту, претворен је у рушевине. У њима се скривала дивљач. Понекад би новај-
лије ловци, млади лавови, покушали упасти на нечију територију, али не-
ријетко, не би се вратили из лова.  

Лов је сам по себи опасан. Дивљач је лукава. Дању је углавном прита-
јена или уснула у древним рушевинама и катакомбама, а ноћу сакупља 
храњиве биљке и лови пацове. Ноћни лов зато је нарочито ризичан. О бли-
ском сусрету са дивљачи, свједочи Луиђијев ожиљак; дубока бразготина по-
чињала је испод његовог лијевог ока и као змија вијугала је низ образ и 
врат. Искуство га је научило да сада лови само дању. Сигурнији је и нешто 
опуштенији. А дању, неопрезна младунчад зна напустити сигурност својих 
брлога и сама тумарати околином. Такви примјерци су најтраженији на 
тржишту, наравно, и најскупљи. 

„Луиђи, успори мало, изловићеш сву дивљач,“ говорили су му у от-
купним центрима приликом исплате. Из тих центара, месом дивљачи 
снабдијеван је Рим, али и цијели Лацио. 

Луиђи заустави свој теренац на чистини, неколико стотина метара од 
зидина Колосеума. Изађе из возила. У рукама је стезао снајперску пушку, 
за пасом два пиштоља и нож, на леђима ранац са муницијом и водом. На 
лицу грч, испод шешира поглед звјери. Већ је вруће, само повремено, вје-
трић би доносио мирис Медитерана. Јутро је најављивало паклен дан. Ло-
вац се упути високом дрвету пинија. Трчао је готово бешумно. Стигавши до 
четинара, пажљиво осмотри околину. Ништа сумњиво у видокругу, нема 
ни необичних звукова сем свирке попаца. Није могао нањушити дивљач, 
само смолу дрвета. Баци се на дрво попут мачке. Вјешто се верао, користио 
је пукотине у кори и избочине некадашњих огранака. Онда се, низ један 
огранак, привуче врху тридесетак метара високог стуба. Зној му је оросио 
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лице и пробио ловачку кошуљу од грубог сукна. Задихан, из ранца извуче 
чутуру са водом. Уми се и отпи неколико гутљаја воде. Дрво пинија својом 
разгранатом крошњом правиће му хлад, нарочито током најврућег дијела 
дана, али му неће заклањати видик. Била је то једна од више десетина чеки 
на којима је био сигуран од дивљачи. Сваки пут, бирао је неку другу чеку и 
циклично им се враћао, без неког посебног реда. 

Луиђи се намјестио на врху стуба колико је могао удобније. Испод ње-
га стољећима раније пролазили су људи у туникама и војне регименте у 
свечаним поворкама. У оближњем Колосеуму, одржаване су игре на живот 
и смрт. Сличну је играо и Луиђи. Ловац је шарао својим снајпером по ру-
шевинама. Потребни су му добар вид, који га је још увијек служио, стрпљи-
вост и концентрисаност.  

Сунце је прешло зенит и почело се нагињати западу. Врели ваздух 
треперио је над остацима Вјечног града. Ловцу је нешто привукло пажњу, 
тамо, међу темељима неке античке грађевине. Из подземља је неколико пу-
та извирило младунче дивљачи. Удаљеност није већа од четиристо педесет 
метара, идеално за Луиђијев оптички нишан. Поглед му је сијевао, намје-
сти пушку чврсто уз раме. Кажипрст је на обарачу, још мали потез прстом 
и може рачунати на више хиљада лира. 

Али, прст је оклијевао, лице му се изобличило. У очима ужас. Прола-
зиле су секунде, а ловац је нијемо посматрао младунче дивљачи, плавокосу, 
мусаву дјевојчицу у црвеној, поцијепаној хаљиници. Могла је имати пет го-
дина. Некада је имао такву кћеркицу! Прије Великог рата, био је љекар, ва-
скуларни хирург. Имао је супругу, кћеркицу, били су породица. Рат му је 
све узео, кћерка му је издахнула на рукама: 

„Тата... хоћу ли... отићи анђелима... сада...“ 
Из рата је изашао као потпуно другачији човјек. Сјећања је потиснуо, 

емоције избрисао, није имао никога, сем себе и својих пожуда, жене, алко-
хол, коцка... 

Али сада, сјећања су му се тако силно нахрупила. Вратила их је ова 
дјевојчица која је веома личила његовој Моники, а коју је и даље држао на 
нишану и чији живот је висио о прсту на обарачу. Рука му најзад задрхта, 
гласно уздахну, тргну пушку у вис и испали метак. Прасак се разлијеже над 
Царским градом. Плавокоса дјевојчица, младунче дивљачи, којом су је ода-
брани тако прогласили, попут плахог ланета, нестаде у мраку и сигурности 
катакомби.  

Луиђи зајеца и испусти пушку из руку. Готово се оклизну у понор. 
Узе чутуру са водом, скину шешир и поли се водом по глави. Мора се сми-
рити, прибрати. Најбоље је одмах прекинути лов и вратити се у базу. Узе 



 
Књижевни преглед 23 
 

 
 

72

још неколико гутљаја воде, а онда се запрепасти. Црвена тачка нечијег ни-
шана свијетлила је на његовим грудима. Нечији снајпер свјетлуцао је на 
сунцу са врха рушевина Колосеума. „Млади лав,“ било је посљедње што је 
Луиђи помислио. Био је неодлучан, спор и веома неопрезан. Вријеме је за 
смјену предатора. 

 
 
 

 
 
 

Данко Стојнић: „Глума“ (2019)
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Мирослав Средановић 

БУБИ 
 
 

ЖЕСТОКИ МОМЦИ 
 

 Били су јајаре. Сиротани. А онда их усвоји Породица. На тајном об-
реду. И Кума добише. На ватреном крштењу.  

Оскудног су речника. Штеде речи. Бране се ћутањем. Омерта. 
Суженог су погледа. Кроз прорезе на чарапи. Оплетеној.  
Возају се џиповима. Са стаклима затамњеним. То им је статусни сим-

бол. Као код јавних личности.  
 Наоружани су до зуба. Чела су им без вијуга. Брисани простор. Пан-

циром штите мекане делове. Испод појаса. Глава им је отврдла. Непоробој-
на.  

 Малог су калибра. Имају кратку памет. И дуге цеви.  
 Не разликују дан од ноћи. Витешки вребају. У сачекушама. Ризику-

ју. Да им чарапа спадне. С главе.  
 Људе привлаче. Оптичким нишанима.  
 На себи имају нешто људско. Крв пошкропљену. Оверавају једним 

метком. Шенлуче рафалима.  
 Држе до екологије. Уклањају крваве трагове.  
 Пуцњи су им пригушени. Одају их неме жртве.  
 Били су пси рата. Сада су џукеле.  
 Не остављају отиске стопала. У асфалту врелом.  
 После њих полиција стиже на време. Да покупи чауре. И уклони ле-

шеве. Лампице им се пале. Успевају да расветле случај. У по бела дана.  
 Опис догађаја ћемо читати. И ликове гледати. У читуљама. И лажне 

ћемо слушати сведоке. На суђењима одлаганим.  
 Реконструкције злочина неће бити. Следи реприза.  
 Проглашавају их за заштићене сведоке. Знају државне тајне. И шта 

црна земља крије.  
 Умиљати. Крви би испод грла узели.  
 Верни телохранитељи. Порно дива. Невиност им чувају.  
 Именима се не служе. Одају их надимци. Погрдни. У читуљама. 

Оскудну природу надокнађују. Тетоважама. Поштују закон. Јачега.  
Ко би рекао да су то жестоки момци. Из мирног краја. Где се врше 

ликвидације. Тихе. Овакве тиће наше мајке не рађају. А нису ни од мајмуна 
настали. Они су створови. Генетски модификовани.  
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Памет нам се одлила у иностранство. Жестоки момци су нам остали. 
За казну.  

 Њихова појава је застрашујућа. А ми смо један богобојажљив народ.  
 Овакав окот нисмо заслужили.  
 Они су за неки други поредак. Белосветски.  
 Далеко им њихова лепа јазбина.  
 
 

БУБИ 
 
 Мешанац. Расно обележен. Није на Балкану укрштен.  
 Био је у азилу париском. Код филмске диве Брижит Бардо. Заменио 

га је мојим брлогом. Париским, па београдским. Где домаћи странац по-
стаде. И санкцијама моћника с нама се изложи. 

 Пркосно уздиже уврнути реп. И маше умиљато. А кучка није. Која се 
ћера.  

 Свакодневно ме изводи у друштво познатих. Да и ја будем виђен. 
Креће се у оквиру својих граница. Редовно их запишава. На јаче од себе ре-
жи. И насрће. Искушава и мене. Увлачи ме у крваво клупко њихово. На 
кордоне полицијске лаје. И пролази. Постаде опозиција. Лајава.  

 Не штрајкује глађу. Себи кост задржава. Мени моју кожу препушта.  
 Све људско му није страно. Хоће да делимо мој залогај. Отима из 

уста. Гризе руку која га храни.  
 Протестује. Шетњу наметнуту одбија. Затворски ред не признаје. То 

је људска привилегија. 
 Телевизији леђа окреће. За лежај новине подастире. У медијском 

мраку живи. 
 Људе разабира. По мирисима и карактерима. Непријатне и злоћуд-

не избегава. Непогрешиво. 
 Улаз му је забрањен у јавне куће. Ускраћена су му људска права.  
 Лајао је на звезде. И на бомбардере Натовске. Сународника својих. 

Што су нас уранијумом сиромашеним засипали. Несебично. Није постао 
пас рата.  

 Ја сам успео да променим господаре. Њему сам остао веран. Захва-
љује. Пушта ми буве своје.  

 И тако, Бог нас састави. Да животаримо. Живот пасји. И нико није за-
жалио. 

 А онда, једнога дана задрхта. У наручју нашем очи склопи. Да овај 
свет више не гледа. Очима својим.  

 Из крематоријума дим се изви. 
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НОВИ ГЛАСОВИ 
 

 

 
 
 

Данко Стојнић: „Размишљање“ (2019) 
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Никола Благојевић 

КАЗАЉКЕ 
 
 

ОПРОСТИ МУ БОЖЕ, НЕ ЗНА ШТА ЧИНИ 
 

Таман рекох да ме више не боли, 
а баш у том тренутку 

неверном се Богу моли, 
што више да ме срце боли. 

 
Немам снаге да устанем, 

па замислим да ми каже: „Извини.“ 
Не желим од њега да одустанем: 

Опрости му, Боже, не зна шта чини. 
 

Не желим никад да ућутим 
и плачем на сав глас. 

Само мене боли, 
али за њега тражим спас. 

 
 

И ПОНОЋ И ВЕЧЕ 
 

И поноћ и вече... 
На рубу света стојим 

и плачем, 
али не знам због чега. 

 
Нисам сигуран 

ни зашто ми је хладно. 
И дрхтим, 

ваљда због зиме, снега. 
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Па се сетим, 

и буде ми јасно 
да дрхтим и плачем 

јер си увек волела њега. 
 
 

КАЗАЉКЕ 
 

Зашло је Сунце и ветар је стао. 
Последњи се шум умирио и у сан пао, 

заронио у свој незнани свет. 
 

Ишли су сати, који не постоје. 
Ноћне се птице понајмање боје, 

чувају у недрима гласа пој. 
 

Изашло је Сунце, као и до сада. 
Није знало где, а најмање када, 
али је тачно пребројало сате, 

 
оне који не постоје. 
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Тамара Драшковић 
ДАН 

 
 

Низ улицу лагани корак се чује 
ножице вире кроз рите старе, 
мусави дечак срећу кује 
док пролази прашњаве тротоаре. 
 
Можда је рођен за чисте дворе, 
мирисне постеље и златна врата. 
Можда сада неко баш горе 
чува њега и млађег брата. 
 
То топло гнездо његових мисли 
прекиде крчање гладних црева, 
мали се дланови бесно стисли 
‒ није то ништа, то славуј пева. 
 
Ветар му склања косу са чела, 
тело све више дрхти од зиме, 
да му је бар једна јакна цела 
знао би да се носи с тиме. 
 
Још мало па ће и вече пасти, 
а нема оно што му треба. 
Опет ће испросити или украсти 
да однесе брату комад хлеба. 
 
Одавно зна да живот није бајка, 
да такви као он свакако се боре, 
а он је и брат и отац и мајка, 
па нек зажмури онај горе. 
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Не види више погледе туге 
ни гадљиве осмехе злурадих људи, 
зашто би и гледао друге 
кад не знају шта крију његове груди. 
 
Ребра пуцају од оловне тежине 
туге и јада, залудних снова. 
Само на трен дашак свежине 
донесе нада за јутра нова. 
 
На бледим уснама осмеха нема, 
очи упале, суве и празне, 
али у њему пркос дрема 
не бојећи се греха ни какве казне. 
 
У том само заигра срећа, 
вечерас неће красти значи, 
уморна жена, у мраку свећа, 
на капију стари хлеб качи. 
 
Узима кесу погнуте главе 
журећи у хладну, напуштену кућу. 
За брата и њега ето гозбе праве 
као да кусају супу врућу. 
 
Загрлиће се после,топлије ће бити, 
утонуће мирно у сладак сан. 
Бар ту ноћ биће срећни и сити, 
јутро ће донети још један гладан дан. 
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Изабел Чеперковић Диас 

ОСМЕСИ 
 

СЛАТКА 
 

Сисаш ме устима 
Гледаш цревима 
Осећаш 
У кухињи 
На прозору 
Правиш комшији зазубице 
Мирисом новопечене 
посластице 
Наградице после радног 
дана 
Гризеш ме само по ободу 
Немаш ме целу 

Нисам печена 
Ни купљена 
Нисам бомбоњера 
Испод поклопца 
Зашећерена сам 
По контурама 
Кад западнем 
Дубоко у грло 
Изједам љутином 
Која дражи 
И пече 

 
 

ОСМЕСИ 
 

Сунчан дан 
Лепи сан 
Престаје да буде 
Буђење постаје јава 
Јавни дан свима сунчан 
На свим лицима диван дан 
Сви се осмехују смејосунцу 
Сунце добарданише свима 
Сви се се крећу у крду 
У лепом крду званом 
Гужва у лепој гужви 
У згужваном мноштву 
У мноштву од људи 
Од крви и меса 

У крви од меса 
У души од тела 
У телесном 
Осмеху 
Свима је 
Главоклимање 
Поздрављање сунца 
Сунце је центар свега 
Ми смо центар ничега 
Дупелизац се облизује 
Смејосунце централизује 
Осмесима нам лизуће лица 
Улизична улица топла је од 
сунца 
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ТРАГАЊА 

 
Када вратим се кући 
За коју не знам где је 
Да ли уопште постоји и да ли ме познаје 
Препознаћу људе своје 
Непријатно је бити другде 
Погрешно је гледати друге 
Када у својој кући бићу коначно 
Прихваћена оваква каква сам 
Луда необична веома позитивна 
Бићу друга по лудачком смеху 
Трећа по оговарању комшија 
Прва у триповању да сам 
Нашла фул друштво за 
Журку и за све 
Остало спремно 
Да прода све своје 
За све моје јер сам 
Све речи већ продала 
За њихову пажњу 
Моје су мисли 
Сада заједничке 
Без себе ми је 
Лакше јер 
Напорна сам била док 
Сама сам мислила 
Некад давно 
Пре трагања за 
Сопственим кућама 
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ПРЕВЕДЕНА КЊИЖЕВНОСТ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Никола Оташ
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Владимир Бабошин 
(Русија) 

„ПАЛИ!“ ИЛИ КАКО ИЗВАДИТИ ЗУБ 
 
 

 Ако вам неко каже да не зна шта је то зубобоља, да се не плаши зу-
бара, зубарских ординација, поликлиника, покретних зубарских амбулан-
ти, па ни стоматологије и стоматолога – немојте му веровати! Јасно је да по-
стоји разлика између страха и храбрости, али парадокс је у томе да је одва-
жност без страха заправо безобзирност. Дакле, ја сам се плашио свега „зуб-
ног“ на овом свету. Као у оној чувеној анегдоти: „Ничега се не плашим, 
осим стоматолога и мрака. – У реду, што се тиче стоматолога, разумљиво 
је, али зашто се плашити мрака? – А ко зна колико у том мраку има стома-
толога!“ 
 Управо тако сам се и ја осећао када ме је заболела доња млечна „че-
творка“ на левој  вилици. Болови су били веома јаки, али сам категорички 
одбијао било какву врсту интервенције. Овде треба поменути један важан 
детаљ  – моја мама Ваља била је медицински радник. Због рата није завр-
шила медицински факултет, али је током рата радила као хируршка сестра 
у оквиру покретних болница и два пута је, у периоду од маја до августа 
1943. године, била у Стаљинграду. После затварања наше болнице радила 
је у амбуланти као акушерски техничар, па се тако „окумила“ са бројним 
житељима села. Према сеоским мерилима важила је за лекара опште 
праксе, а по звању и професионализму третирали су је лекарем по „Божи-
јој милости“. 
 Имајући у виду да у селу није постојала зубарска ординација, за све 
интервенције  требало је путовати у регионални здравствени центар. Али, 
погодило се тако да је током моје зубобоље у село дошла покретна зубар-
ска ординација. Моја мама је, наравно, користећи сву моћ убеђивања, што 
љубављу, што бригом, успела да ме наговори да се јавим зубару. А зубар је 
био наш добар познаник, Симон Терентјевич, који нам је често долазио у 
госте и сваки пут би ми донео неку играчку или књигу.  
 И тако, држећи мамину руку, дођох до места „погубљења“. Аутобус 
у коме је била смештена ординација, стајао је у дворишту болнице. Када 
сам дошао на ред, уз мајчину подршку сам „добровољно“ ушао у ордина-
цију и сео на столицу. Симон Терентјевич  ми је пришао и осмехујући се 
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упитао: „Па, Козаче, хоћеш ли бити атаман?23“ Ја сам, наравно, потврдно 
климнуо главом и помало уплашено отворио уста. Симон Терентјевич  ми 
је прегледао зубе и рекао да постоји само један мали проблем који треба 
решити. Исцрпљен од болова ћутке сам се сложио,  али чим  ми је лекар 
дотакао болестан зуб, нагло сам стиснуо вилицу. Успео сам да му прогри-
зем кажипрст заједно са заштитном рукавицом, тако да Симон Терентјевич 
од изненађена није одмах реаговао. Дошао је и његов ред да пати, с обзи-
ром на то да му је из прста шикљала крв, а ја сам као ношен ветром иско-
чио из столице и из аутобуса. У лету сам прескочио ограду великог држав-
ног воћњака који се налазио преко пута болнице, на обали Волге, и ту се са-
крио.   
 Док су Симону Терентјевичу пружали прву помоћ, озбиљно се по-
ставило питање да ли би убудуће, за сваки случај, требало давати инјекције 
против беснила. То је, наравно, била иронична изјава моје мајке када ме је 
приморала да напустим склониште и кренем кући. Зуб ме након бекства 
скоро да није ни болео, али се током вечери бол озбиљно појачавао, а ауто-
бус са „рањеним“ доктором је већ напустио село. Родитељи су ме једногла-
сно убеђивали о неопходности вађења зуба, а мама је већ држала кљешта у 
руци и говорила да ће она то сама обавити. Све је било узалуд. А онда је та-
та рекао да ће ми, ако им дозволим вађење зуба, омогућити два пуцња из 
праве пушке, што ниједан нормалан дечак не би смео да одбије.   
 Стоички сам, без иједне сузе, истрпео цео процес, а у вештим мајчи-
ним рукама „зуб се предао“ и уз тужан одјек пао на дно чиније. После сам 
га ставио испод пећи, да се њиме и мишеви поиграју.  

Дошао је и тај очекивани тренутак, када је требало да отац испуни 
дато обећање. Узео је пушку, репетирао је и заједно се упутисмо ка предсо-
бљу. Пушка је била ловачка, типа  „шљука“, шеснаестокалибарска. Тата је 
наместио обарач и дао ми пушку у руке, које су подрхтавале од узбуђења. 
Замолио сам тату да отвори улазна врата како бих пуцао на улицу, а он ми 
је рекао да могу да пуцам право у њих. То је било још изазовније. „Пали!“ – 
нареди отац. Ја притиснух једанпут, а затим и други пут окидач. Упркос 
мојим очекивањима, врата се нису оштетила, а уместо пуцњева чуло се са-
мо шкљоцање окидача. Превара, каква превара! Дао сам себи одушка кроз 
сузе, које су се дуго таложиле у мом бићу. Притом сам непрестано приго-
варао оцу како је испао непоштен и изневерио дато ми обећање, да је ис-
пао лош човек и преварант. Изустио сам све најгоре на његов рачун, као и 
то да се више нећу са  њим да играм, као и да није љубитељ цртаћа! Роди-
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тељи су ме смиривали, посебно отац који је имао осећање кривице. Увера-
вао ме је да се ноћу не сме пуцати, као и да ће своје обећање обавезно испу-
нити. Иако можда то није планирао, али већ сутрадан је припремио две 
сачмаре са новим месинганим чаурама. Једном ми је, када сам порастао, 
признао да је тада ставио слабије пуњење него обично, како би избегао јаке 
трзаје оружја.   

Сели смо на наш мотор „Ковровец К-125“, коме су тепали „јарац“ 
(за мене и оца је он био „орлић“), и кренули према Волги. Тамо је, у једној 
јарузи, отац опремио циљно поље са две лименке и  ја сам после праве ко-
манде „Пали!“, из лежећег положаја, отворио ватру из све снаге. Након 
прегледа циљева, испоставило се да сам имао само пар погодака, али ми то 
више није ни било важно. Као што ме ни „рупа од зуба“ више није болела. 
Највероватније је то последица правде која је тријумфовала, а не, као што 
вам се чини, стоматологије и вађења зуба. Искрено речено, овде су на делу 
биле чиста психологија и педагогија.   
 
 

Превела с руског: Јасмина Кљаић 
 

 

 
 

Данко Стојнић: „Чамац“ (2019) 



 
Књижевни преглед 23 
 

 
 

86

 
 
 
Руман Джижџун 
(Пољска) 

НАША КРВ 
 
 

Хоћете још крви? Хоћете. Да. Кажете ‒ не. Да, кажете, а повраћате. 
Падате у несвест. Крвавицу нећете да узмете у уста, али крв хоћете. Да, да. 
Нема шта да се прича, не треба се стидети, животиња коју тражите по про-
грамима за крвавицу. Тражите је на вашим интернетима. Али само да буде 
што даље од вас, што даље. Ипак нећете да осетите њен мирис. 

Ја волим крв. Пуштали су ми крв. Пробао сам крв. Чуо сам крв. Не-
свесно и свесно. Да бих могао да живим. 

У крвавом, безгрешном и благословеном акту сам створен. Са узда-
хом, јауком, у том првом жудном болу су ме створили прави отац и права 
мајка. Тако су рекли. Тако сам чуо. Да ли је то истина? Ако можда свеште-
ника за време тог акта и није било, Бог је био. Сигурно је био. Јер ја посто-
јим. 

У крви сам рођен. У болу. Јауку. У бесвести видљив и крвав. У забора-
ву. У ужасу мајке која је видела онај крвави траг на мојој глави. Хвата броја-
ницу и крије се у молитви. На четири године. Тада умире. Такву су је за-
памтили. Црну, скривену у углу собе. Стару, наборану, у молитви, магло-
виту, загледану у слику Ченстоховске Богородице. Која се моли за моје 
здравље. Због мене је пребирала црна зрнца бројанице. 

Са пет година сам пробао крв. Пао је пуцањ. Убио сам брата. Због 
играчке, коју сам дечјим, немирним и похлепним рукама ухватио. Паде пу-
цањ. Срце препуче. И запече ме савест. Из очеве, шумарске пушке убих 
свог малог брата. Мог малог брата! Боже! 

Да ли је мој отац помислио на њу, када је једанаест година касније па-
дао погођен немачким мецима у Пјашњици? Да ли је мислио о напуњеној 
пушци, коју је после лова, у салону, оставио на столу, а сам поносно оти-
шао да черечи дивљу свињу? Да ли је мислио на мене? Да ли је помислио 
на несвесног убицу? Да ли је мислио на своју жену, што се у вејровском за-
твору распитује за њега код немачког стражара? 

Да ли је мислио када је са осталима лежао у крвавој јами? Да ли су му 
на очи, отворене од ужаса, сипали песак? А можда није био ужаснут? Мо-
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жда је био миран. Радознао, шта то тамо, горе, у модрини, над тим ногама 
вреба. 

Ја се сећам. Свега се сећам. Био сам тада тамо са мамом. Пред затво-
ром. Вејровским затвором. У униформи на дугмад, украшеном пољским 
орловима са круном. Млади јунак. Млади глупан. Стајао сам тамо пред Го-
сподом. Тако мален, пред његовим погледом. Престрашен. У страху. Тада 
је Господ био он. Онај немачки стражар, који је имао право да ме ошамари. 

‒ Ду полнише швајне! ‒ зарика. ‒ Вег, вег. 
Тада је то било његово право. Мој је био само бол. Мој је био ужас. 

Мој је био гнев. Огроман гнев. Огроман страх. Моја је била крв, која је текла 
по уснама сузним трагом. Мамине су биле сузе, немоћ и кришом проша-
путана молитва. 

Сећам се оних гласних пуцњева, које смо чули док смо се враћали пу-
тем кући. Сећам се мог страха и необично смиреног маминог шапутања, 
„и упокоји га Господе, упокоји га Господе”. Она је чула, осећала, видела? 
Она је знала. Она је добро знала. Она је пре сазнала. Прочитала је из очију 
стражара у вејхеровском затвору? 

‒ Тата неће доћи кући ‒ рекла је мојој сестри, која је ишла за нама ку-
ћи. ‒ Неће се вратити... Крв је бризнула. Његову крв је упила шума. Њего-
ва шума. Вољена шума. 

Њих две су клекле једна поред друге у сузама и целу ноћ се молиле уз 
круницу. Болна молитва уз бденије. Крвави зној у пјашњичком Врту Гетсе-
манском, који тече по очевом    челу, крв која прска, на пјашњицкој Голготи 
из његовог, оловом пробијеног бока. Из његовог крика, из његовог бола, из 
његовог последњег, савест разарајућег, сећања на пушку, коју је у дневној  
соби тада оставио, а сам је са поносом ишао да черечи дивљу свињу. 

 
*** 

 
Сви су потписивали. Листу су потписивали. Крваву листу. Трећу. Сви 

ти Шорнаци, Витброти, Блокови, Шомбурзи, Першони, Уистарбуевски, 
Куенкуели, Рути, Ратнали, Шајби, Мјоткови, Сорни... Имали су право. Ми-
лостиво су им дали то право. Право јачег. Право на ту капљицу германске 
крви која плива у њиховим венама. У венама свих оних староседелаца на тој 
земљи. Морала је да буде тамо. Право на немачку, холандску, фризијску, 
шведску крв. Тече. Крв која је још давно упијала та земља. Крв која није хте-
ла, није могла да говори на немачком, није хтела ни могла да живи. 

Милостиво су им подарили право загађено словенском крвљу. Само 
су за смрт били способни. Смрти дорасли. Жртви, коју je требалo да поло-
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же на крвавом олтару рата. Идући у рат заједно са Швабама, Вестфалцима, 
Баварцима, Аустријанцима, Прусима... 

И мама је као и остали потписала. И срце јој је крварило. Породица је 
молила. Породица је преклињала. Породица је хтела. Породица је захтева-
ла. 

Једина из наше фамилије туђом крвљу си обележена. Потпиши! 
Имаш децу. Добићеш тачкице. Одвешће те. Штутхоф! 

Црним мастилом на папиру, коме је било предодређено, да га облије 
моја крв на истоку, потписала је мама. Нисам био пунолетан. Морао сам да 
идем путем који ми је наменила мама. Моја мама. Моја добра мама. Моја 
мудра мама. Моја, у том тренутку, презрена мама. 

 
*** 

 
Нашла ме је бабушка. Моја стаљинградска бабушка. Вољена руска ма-

мица. Али ме је спасла мама. Реч. Мама ‒ реч, коју сам шапутао у грозни-
ци. Бабушка ме је истргла смрти. Сакрила ме под својим крилом. 

Није дозволио да ме убију мој стари, наборани, погрбљени и препун 
доброте, анђео. Није дозволио да ме убију нити црни, ни црвени, који су, 
сад једни, сад други, долазили. Јели, пили, тукли, играли карте, плесали. 
Своју рођену ћерку им је дао. Рођеног сина им је дао. Мене није. Добро ме 
је сакрио, заштитио. Мој стари анђео. 

Када сам снагу зракова пролећног сунца хватао. Када сам плаветни-
лом неба носталгију за кућом лечио, ухватише ме. Заробише. Хтедоше да 
стрељају. Бабушка није дала. Спасила ме. Ћерку је дала. Сина је дала. Мене 
није дала! Где је сада моја вољена бабушка? Да ли је имао ко да те сахрани? 
Да ли је имао ко да ти крст постави? Да ли је имао ко за тебе молитву да 
прошапуће? 

Гоњен без хлеба. Гоњен без воде. Ноћ, дан и ноћ. У праскозорје су ме 
угледале очи сина краља Давида. 

Прво ме је тукао до крви, па је он, мој Господар, запитао: 
‒ Скуда ти? 
‒ Пољска, Поморје, Даржлубје. 
‒ Из Пуцка си? 
‒ Да. 
‒ А знајеш Вејрово? Ваше свето место знајеш? 
‒ Знам... 
Засмејао се. 
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‒ Ваше свето место. Свето место грешних људи, што код Немца и Је-
вреја нису хтели да купују. Мој град. Био је то мој град. 

Осетих да има наде. Ћушну ме по глави. 
‒ Сада сам ја ту где сам, а ти... Ти имаш среће! Можда смо се некада 

срели, а можда и нисмо. Не сећам се да је твоја породица стигла да ми ура-
ди нешто лоше. Није стигла... Прилично сам брзо отишао. Не знаш, сине, 
колико ти имаш среће! Ја сам прилично брзо отишао. 

Смејући се, ћушкао ме је по глави. 
‒ Давај. Иди. Нахраните га! 
Још чујем онај његов смех. Осећам укус тог хлеба. 
 

*** 
 
Ишао сам. Ишао и крварио. Преко Висле сам ишао, преко Одре сам 

ишао. Напред. Са црвеним друговима.  
Дан трећи. Пијан. Пијемо. Са братанцем. Ветерани светског рата. 

Оног другог. За наше очеве другог. За нас првог. Великог. Највећег. Ветера-
ни, што се хвале својим ратним стазама. Пијемо. За оне што са нама не мо-
гу да попију. 

‒ Монте Касино ‒ засука рукаве кошуље. ‒ Ево, види. То је од брата. 
Тако ми се чини... Осећам. Знам. Од брата, за успомену. До смрти ћу то 
имати за успомену. Само то ми је од њега остало... Рана. Моја рана задата 
братовом руком. Био је тамо. Он је тамо био. Знаш? Ја, на том брду. Ја у 
оним рушевинама сакривен. Притајен. Остао је тамо! Заувек. Знаш? Убио 
сам брата! Брата сам убио. Разумеш? Млађег сам убио. Пет минута. Мла-
ђег. Осећао сам то. Тада сам то осетио. У том тренутку. Опалио сам и осе-
тио. Ми увек осећамо. Ми близанци, ми исти, ми једнаки ‒ осећамо. Мој 
метак га је погодио. Мој. Из ове руке... Разумеш то? Разумеш! Схвати! На 
несрећу, кажем ти, схвати! Ништа ти не разумеш. Монте Касино. Касино. 
Црвене булке на Монте Касину... Сипај, сипај. Сипај црвено вино. Не, сипај 
ракију, ракију. Jавол?! Тако је!  

‒ Разумем... разумем... разумем... Сећам се. Добро се сећам. Имао сам 
тада пет година. Лица се не сећам. Сећам се хица. Имао сам три године. 
Три! Сећам се кукњаве. Кукњаве. Суза. Молитви. Доктора. Не плачи, мама, 
не плачи, не плачи, тата, сестро, не плачи... живи, мали брате... живи. Си-
пај! Не плачи. 

‒ Сипај, брате, сипај. Шта нам је остало, сипај, сипај... Касино. Монте 
Касино. Црвене булке. Црвена братска крв. Схвати! Схвати бар мало! 

Схватио сам. 
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*** 
 
Гутљај из флаше. Хитац. Пуцањ. Боже свети! Мајко Божија! Сакрити 

се! Притајити! Нестати! Бежати! Где? Свуда смрт. Шмугнути! Што даље, бр-
зо. Што даље од смрти. Са свих страна смрт. Са свих страна оштар мирис. 
Мирис смрти. Мој Боже! Исусе! Мајко! Грмљавина. Муња. Прашина. Гр-
мљавина. Крик. Бука. Мирис смрти. Који штипа очи. Још мало. Бело је. Ве-
чити мир ми дај Господе. Вечити мир дај ми, Господе. Дај ми, Господе. 
Амин, дај ми, Господе. Међу тим рушевинама ме сахрани, Господе. Дај ми 
починак. Дај ми, Господе. Дај да живим, Господе. Да живим! Урааааа! 

‒ Давај! Ураааа! 
Очи детета.  
‒ Нихт шисен! Хитлер капут! 
Стајао сам преко пута. Мален. Тако мален. Дечачић. Хитлерово дете. 

Крви. Хоћу крви. Kaput! Kaput! Kaput! Њега нема. Није ни било. Није било 
оног малог Берлинца. Нема оног сина и његове немачке маме, што га је 
уместо да се прекрсти светим крстим, научила да хајлује. Нема оног сина и 
његове немачке маме, која му је уместо Речи Божије Мајн камф читала. Хи-
тлер капут! Нихт шисен! Његове очи. Видим његове очи. У њима је његов 
страх. Мој страх. Осећам га. Он није био мали Берлинац! Није био дете. 
Био је штене. Швапско штене. Крви. Хоћу крви. Хоћу да живим. Капут! Ка-
пут! Капут, штене једно! За малог брата, што си га мојом руком убио. За та-
ту, што га је твој отац убио. За маму, што је листу потписала. За сестру, 
што је код Немца морала да служи. 

‒ Нихт шисен, нихт шисен... 
Тада су ме разапели на крст први пут. Дали крст. Смеђи крст. Смеђи 

као берлинска прашина, који је сахранио мог малог Берлинца. Држим га у 
фиоци. Сакривен. Нека обележава мој земаљски пут. 

 
*** 

 
Гвоздени крст је добио брат мужа моје сестре. Крст друге класе. Ајзер-

нес кројц II класе је добио. За храброст. За ране. За борбу. Подофицир. До-
бровољац! 

Погледајте. Браниоци. Његов брат је тридесет девете бранио Хел. 
Септембарски јунак. Он у четврдесет петој. Исто је слушао наредбе. У 
истим су бункерима седели. Исто су пуцали. Исто су се бојали. Први у три-
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десет деветој, други у четрдесет петој. Седела су браћа са истим презимени-
ма завршеним сарматским -ски. Од истог оца, исте мајке, са исте земље, од 
исте крви, истог језика. Двојица браће. Браћа, која су се руковала, али нису 
разговарала. Никада нису разговарали. До смрти. Ћутали су. Нису се гле-
дали у очи. Један наш, други њихов. Који је наш? Који је њихов? Да ли је то 
важно? 

И крстове имају исте. Мермерне. Један код нас стоји, други тамо ‒ код 
њих. Још увек смо ми, а да ли су још увек они? Ко су ти ми? Ко су ти они? 

 
*** 

 
‒ Имао си ти среће, брате, имао си среће. Ниси се дао. Ниси се дао 

смрти. Нити оној под Стаљинградом, нити у Берлину, нити у оној шуми 
код Олштина. Имао си, мој брате, среће. 

Сада тако говориш. Тада, за живота, ниси тако причала. Говорила си 
ми у сну. Смејала се. Лепа сестро моја. Једина. Тада ми ниси тако говорила. 
О томе ми ниси говорила. Ја нисам говорио. Она није говорила. Нико није 
говорио. Само се шапат чуо. О чему се причало. Она је знала. Ја сам знао. 
Сви су знали. Имала је ратно дете на савести. Копиле. Црнооко копиле. Че-
трдесет и пето годиште. Неко би помислио ‒ лоше годиште. Добила га је са 
таквим као што сам ја. Добила га? Дао јој га је на силу. Ја сам ишао са та-
квима. Са јакима међу ногама. Раме уз раме. На Немца смо ишли. Тавари-
ши. Другови. За оца, за мајку, за сестру. Ураааа, на Немца. Сестра са копи-
ланом остаде поред нашег пута. Сестра, сестричина, комшиница. Ја сам то 
видео. Видео сам то. Све сам то видео. Ратно право. 

‒ Боже! Дај му вечити починак ‒ шаптале су њене усне. ‒ Не роди се, 
не роди се... Шта ћеш на свет? Свет ће ти бити лош. Врати се одакле си до-
шао. Враћај се Богу. Узми га, Боже. Узми га. Бог узе. Да, да. 

У туђој крви си постао, у домаћој крви си рођен, од људске крви ро-
ђен. Чија крв у њему тече? Моја. Наша? Туђа? Људска? Божија?  

Хтео је да живи. Требао је да живи. Морао је да живи. Живео. Живи. 
са Богом живи. Био је мамино чедо. Сестрина чедо. Оног другог, од правог, 
доброг оца, убише у Гдињи. Седамдесете су га убили. Сахранили. Брзо. Као 
да га није ни било. Трећи, најмлађи је емигрирао. Емигрирао тамо одакле 
је дошла фамилија његове баке. Стара прича. Стари људи. Одавно гуми-
цом времена избрисани из сећања. Холандски прадеда и прабаба. Живи на 
земљи својих предака. Она је жива. Још увек је жива? А можда је у тој на-
шој, некада светој земљи сахрањена? 
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Њен првенац, туђом крвљу затрован, живи. Мамино чедо живи. Ујки-
на вредница. Старога ујке драги сестрић. Син кога грешни отац направи. 
Из греха си настао. Без греха живиш. Оче духовни. Сестрићу мој размоље-
ни. Оче мој. Моли се са нама. Разгреши ме.  

Сипај, сине, сипај. Духовни оче, сипај у мене милост утехе. Молитва 
ће савест да уљуљка. За моју бабушку изговори Оче наш, за деду у Пјашњи-
ци молитву изговори, за братанца из Монте Касина Молитву за упокојене. А 
за мене неку литанију... Чедо моје. 

 
*** 

 
Пију. Мој блиски рођак са мамине стране је такође пио. Само једном. 

Узеше га. Најпре на обуку. Убацише га у воз. Одвезоше у далеки свет. Дале-
ко, далеко. Одвезли у Француску. Тамо се досађивао. Кромпирићима се га-
ђао. Ножем требио. Био је мали, па га узеше у морнаре. На брод. На Канал 
Ла Манш. Имао је среће. Стално је имао среће. Где год би био, имао је сре-
ће. Капетанов посилни. 

‒ Био је добар човек ‒ присећао се рођак. ‒ Добар. Знали смо већ да 
се ништа не говори, да је крај близу. За такве приче би било по кратком по-
ступку. Или конопац око врата. Да, а он ми каже: Ти Полховски имаш још 
годишњи. Иди код маме, тате. Врати се кући. Ускоро ће крај рата, схваташ, 
а он ми каже: иди кући. Наредба. Идем. Тата не може да верује. Мама не 
може да верује. Син код куће. Каква радост. Добро ухрањен. Прави мушка-
рац. Добро су те тамо хранили, зар не? Код кајзера су такође добро на бро-
довима хранили. Прође недеља. Син хоће да се враћа назад. Да се враћа у 
такво време? У рат? Због чега? Притаји се негде. Сакриј. Сачекај. Причекај. 
Франц се већ две године крије од војске. Повремено га преоблаче у жену. 
Једном га је чак и проводаџија тражио. Откуд за време рата да се жени? Ту 
су свуда наши. Чак су и Немци овде наши. Знаш их. Рус ће ускоро да дође. 
За месец, два, три, четири. Бефел ист бефел. Схваташ? Наредба. Враћам се 
назад мом капетану. Идем возом. Са Немцима из Пруске. Пуно их, пуно. 
Престрашених. Осиромашених. Црних од прашине. Изуједаних вашима. 
Свуда их је мноштво. Воз их је препун. Те деце. Боже мој. Још данас ми је то 
пред очима. Мртву децу су из воза избацивали. Капетан не верује. Јеси ли 
полудео? Пита. Шта причаш? Не лупетај! Наређујем. Бефел ист бефел. Пи-
јем, дали ми да пијем. Капетан улази у официрску кантину. И крај. Офици-
ри устају. Мирно! Капетан ми даје знак главом. 

‒ Сипај ‒ каже ‒ и себи. 
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Пијемо. То је невероватно. Официри плачу. Као деца. Мала деца. Си-
рочићи великог Рајха. Трећег Рајха. Сузе им теку у потоцима. И мени. Да, 
и мени. Било ми је лоше? На том броду је било добро. Био је то добар чо-
век. Тај капетан, заиста добар човек. После тога смо ишли. По степеница-
ма. По реду. Са врећама. Са свих бродова који су се спасли. У луци. Пуно 
нас. Пуно наших. Пуно са Поморја. Много њих је питало. Име? Презиме? 
Одакле? Гледали у списак. Добровољно си у немачкој војсци? На силу? Ре-
кли да се подигне рука. Прегледали голог. Тражили знак, есесовски ђавољи 
знак. Хоћеш у војску? Пољску? Питали. Да, хоћу. Хоћеш кући? Година није 
прошла. Да, хоћу. Кући. Тата не верује, мама не верује. Брат зачуђен. За-
што ти будало не остаде на западу? Пита. А где ће ми бити боље? Где? Што 
нисам остао? Сада бих био пензионер. Пензионер, да ме Бог види. Као мој 
колега из предратне школе. Звао се Штефан. Био је овде прошле године. 
Само се са њим тешко разговара. Заборавио језик. Заборавио. 

 
*** 

 
Пошао сам за шумара у околину Олштина. Тата шумар, зар не? За-

питаше. Шумар. Знаш шта је дивља свиња? Шалили се. Знам. Умеш да га 
погодиш? Да. Хајде, јуначе. Харашо. Знаш ко је непријатељ? На фронту сам 
знао.  

У шуму су различити људи долазили. Ко је наш? Ко није наш? Ко је 
непријатељ? Ко пријатељ? Ко је онај добар? Ко је лош? Власт зна. Нова 
власт све добро зна. Ако не знаш, њени пријатељи ће ти рећи. 

У шуми код Олштина су ме разапели на крст други пут. Због свога. 
Због његове крви. Можда због крви мог рођака са очеве стране. Из вилњу-
ског краја. Можда? Тада нико није питао за презиме. У тој шуми нико није 
утврђивао сродство. Већ је пуцао. За оне ране су ме разапели. За ране, које 
ми је задао онај младић из Домовинске армије. За оног бандита што је на-
ше убијао. За непријатеља. За пријатеља господске Пољске. Тако су говори-
ли. 

Покушао је, али није стигао да ме одведе са собом. Тај мој рођак. 
Остао је да лежи. У шуми. Тамо је његов гроб. Можда негде другде. Можда 
су га однели? Кречом засули. Однели да се заборави. 

Шта ће ми шума? Шта ће ми дивља свиња? Шта ће ми банде? Код 
маме. У мамин крај. Пристадоше. Нису могли да одбију. Добро су знали да 
је мој пут означен крстовима.  

Мама, мама, што си ти тада потписала? Где је наша кућа? Где је наше 
место? Сестра. Имала је среће. Она је имала среће. Њен муж је имао среће. 
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Извукли се. Пребацили се са једног места на друго. Мама са њима. Изгра-
дише се. Тешко им је ишло, али се изградише. Сакупљали гљиве. Живели. 
Живели и нема их. Ни зета, ни сестрице. Остаде само онај њихов син. 

А ја где? Где је моја кућа? Где је моје место? У шуми. У шуми међу 
својима.  

 
*** 

 
Моја жена. Прва жена. Једина. Из друге групе. Све су јој узели. Све. 

Земљу. Кућу. Стоку. Узеше за оца, што погибе од руског метка. Узеше за 
брата, што побеже Немцима. Узеше као и Немцима. Швабама, есесовци-
ма. Као што је и ред. Узеше суседи. Они исти што су код њих радили. Пра-
ведно. Нису само њима узели. Више је било таквих. Немаца, шваба, фрицо-
ва. Убицâ из Пјашњице. Комшијâ. 

Пребрзо је отишла. Побегла. Умрла. Нема је. Била је као трептај ока. 
Као привиђење. Дивна. Насмејана. У болу и другом стању је умрла. Чак ни 
у сновима не долази. 

Нема шуме. Нема. Живи у успоменама. Ту је бродоградилиште. Било. 
Бродови. Нема села. Град је ту. Стан. Једна соба. Друштво. Стари ратници. 
За слободу, за боље, за правду, за народну власт. Ту су могућности. Сталне 
могућности. Нема шуме. Има печурака. У туршији. Апетит. Апетит за ви-
ше.  

Ту је крст. Трећи крст. За рад. За бродове. Школе су ту. Биле су шко-
ле. Ту су академије. Биле су академије. Ту су медаље. Ту су, леже, негде ћу-
шнуте. Цвеће. Било је цвеће. Поздрави су ти. Били су поздрави. Ту су ди-
пломе. Биле су дипломе. Били, било. Све је било. Поштовање је било. Ви-
ше не часте. Оне што су дошли са истока, не часте. Рођака да. Њега са Мон-
те Касина часте. Да. Сада је његово време. Време поштовања. Прича о мако-
вима. О крстовима говори. Само своје ране не показује. О, брате, што си 
био млађи од мене пет минута, ћути. Схвати! Разумеју његов бол. Сипај, 
брате, сипај. 

 
*** 

 
Дуго живим. Предуго. Живим двоструким животом. Живим својим 

животом. Не својим. Живим животом малог брата. Ја му нисам дао да жи-
ви. Живим за њега. У крви сам био рођен. У крви окупан. У крви сам добио 
апетит. Несвесно. У крви ћу умрети? 
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Не заборавите да ми скинете ону капицу! Крваву капицу, са којом сам 
рођен. Са главе. Не заборавите. Са главе. Старим обичајем предака га уни-
штите. Не заборавите. Јер то може да изазове рат. Да то изазове рат у два-
десет првом веку? Хоћете да буде тако? Хоћете. Узећу више вас са собом. 
Браћо. Као што сам узео мог малог брата. Као што сам узео рођака са тати-
не стране. И онога из вилњуског краја. Као што сам узео са собом оног Бер-
линца. Рођака из манастира Монте Касино. Као што сам узео сестрића 70. 
године у Гдињи. Као што сам узео моју драгу жену, моју вољену жену у 
другом стању. И бабушку сам узео. Мог умрлог стаљинградског анђела. И 
тату у Пјашничкој шуми. И моју маму, што је потписала листу. У кревету, 
узех је са собом у сну. 

Изазваће то рат. Велики рат. Трећи. Светски. Космички. Међузвезда-
ни. Компјутерски. Интернетски. Видео сам то у телевизору. Доћи ће. Крва-
ви. Хоћете крви? Нећете. Хоћете. Из дана у дан је кушате. Тражите је у те-
левизорима. Трагате за њом у својим интернетима. Јер тај свет не може без 
крви. Нема живота без крви. Наше крви. 

Не заборавите да ми одсечете главу. Капицу спалите. Пепео са крвљу 
измешајте. 

 
Превео с кашупског: Душан-Владислав Пажђерски 
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Михајло Љахович  
(Украјина) 

БАДЊЕ ВЕЧЕ 
 

 
Тог дана било је Бадње вече. Од раног јутра у глави су се ројила сећа-

ња. Пуна родитељска кућа, панаија24, свеће, божићне песме. Касније – ма-
мина топла рука и мразна ноћ. Црква пуна светла, насмејана лица, божић-
не песме у порти.  

А сада ходам улицама Сарлајнсбаха, невеликог села на северу Аустри-
је. Живимо у пансионату пуном избеглица. Јер и ми смо избеглице. Сре-
ћем непознате људе. Да ли они знају да ми је данас Бадње вече? Да ли знају, 
да сам својој деци обећао да ћу донети јелку и украсе за њу, а сада лутам 
непознатим улицама у тражењу бар неке гране, која би заменила јелку? 
Ништа не налазим. Ветар брије образе. Отац је на Бадње вече уносио у ку-
ћу сноп пшенице и сламу на под. Ми, деца, увлачили смо се у сламу и тра-
жили орахе и бомбоне. Ове године ораха ни у панаији неће бити. Родитељ-
ски дом смо напустили са 300 немачких марака, ушивених у супругиној ко-
шуљи. Већ смо два месеца у „пансиону“ и не радимо. Последње паре сам 
дао за материјал и сада осликавам иконе. Покушаћу да их продајем.  

Ходам поред осветљених прозора. Аустријанци умеју да украсе јелку. 
Чувају своје старе обичаје. Гледам у те прозоре као у други свет. Јер, ми са-
да живимо у свету избеглица. Једемо шта нам дадну јести, по продавница-
ма нас прате да не украдемо нешто, на улици нас не поздрављају. Али има 
изузетака. Учитељица у сеоској школи, по имену Инга, труди се да нам по-
могне. Купила је за наше девојчице топлу зимску обућу. Супруга Љуба се 
расплакала. И она је учитељица. Нашој деци код куће ништа није недоста-
јало. Сада смо избеглице. Можда да одем код Инге? Можда ме нешто поса-
ветује? Али ја чак не знам ни где она живи. Враћам се кући. Деци ћу рећи 
да ће ове године Бадње вече бити без јелке.  

Љуба ме гледа тужним очима. Зна да ми је тешко. Она је припремила 
панаију и украјинске кнедле25. За друго није било пара. Молимо се. Грло се 
стеже и из њега излази... као туђи глас. Деца нас гледају крупних очију. Тог 

                                     
24 Кувано жито (кољиво), које се код Украјинаца кува за Бадње вече. 
25 Укр.: вареники 
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момента неко закуца на врата. Ко би то могао да буде? Отварам врата и 
спазим госпођу Ингу и њеног супруга. Ону рукама држи омању јелку и 
осмехује се. У глави ми је кошмар. У исто време осећам радост, тугу, за-
хвалност... Они објашњавају да је деда госпође Инге почетком столећа26 јед-
ном избеглици поклонио јелку и да је у њиховој породици постала тради-
ција: да за Божић учине добро дело.  

Те прве избегличке године наше Бадње вече ипак је било са јелком. 

 
Превео с украјинског: Јарослав Комбиљ   

 
 
 

 
 

Данко Стонић: «Поглед» (2019) 
 

                                     
26 Реч је о ХХ столећу. 
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РУСКИ ХУМОР С ФРОНТА  
(3) 

 
 

ПРОФЕСИОНАЛАН ПРИСТУП 
 

  Сви наши борци су са готово једнаком жестином убијали немачког 
окупатора. Али када слушаш њихове верзије догађаја, схватиш да и те како 
постоји разлика међу њима, јер свако то ипак ради на свој начин, а најче-
шће у складу са својим занимањем пре рата. Ево неколико примера. 

  Бивши ковач потковица би у директном судару са непријатељем са-
мо звекнуо Швабу кундаком по глави и прокоментарисао: „Готов је. Иско-
вао сам још једног.“ 

  Бивши берберин би својој жени у писмима готово увек написао: 
„Драга моја! Јуче смо у нападу тако добро насапуњали фашистичке вратове 
и тако их обријали, да им пре тога није требала ни топла облога.“ 

  Бивши фотограф би, прикрадајући се иза леђа непријатељском вод-
нику, само шапнуо друговима: „Тишина, снима се“.  

  Бивши кројач би, решетајући ручним митраљезом типа „месерш-
мит“, само узвикивао: „Ситан бод! Пара се по ивицама.“ 

  Бивши риболовац би се, гађајући у главу немачке војнике, осмехнуо: 
„Упецао си се, гаде!“ 

  Бивши радник московског метроа би, након обарања немачког снај-
перисте, по старом обичају рекао: „Завршено“. 

  Бивши учитељ домаћинства би командовао: „Хајде, пуцајте! Пона-
вљање је мајка учења!“ 

  Бивши лекар, а сада војник, приликом сваког успешног повратка из-
виђача са терена коментарисао би: „Операција је данас била веома успе-
шна.“  

   Бивши благајник би сваки пут када баци гранату на немачко упори-
ште задовољно приметио: „Све је обављено по пропису! Салдо је подву-
чен“. 

  И тако редом... Једном речју, свако ради свој посао и у боју! 
 

   Црвеноармејац М. Јаблуњин 
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ПОСЛЕДЊА ЖЕЉА 

 
Уочи стрељања, због напуштања положаја и бекства, потпоручник 

Капут пита Ханса:  
– Која ти је последња жеља, Ханс? Реци! 
– Желео бих да ме сахране поред мог фирера. 
– Глупане! Па он је још увек жив! 
– Ништа, сачекаћу... 

 
 

 
 
‒ Прича се да вам је муж веома прецизан стрелац, госпођо Шулц. 

‒ Ма какви! Већ други пут ми шаље ципеле са ратишта, али никако да 
погоди мој број. 

 
 

ПОСЛЕДИЦЕ ЦЕНЗУРЕ 
 
 Од Хитлера је стигао телеграм следеће садржине: „Хитлер... Хитле-

ра... Хитлеру... Хитлер... Хитлера... Хитлер.... Хитлеру...“ 
 Испоставило се да је телеграм цензурисао доктор Гебелс који је из 

поштовања према фиреру избрисао све нецензурисане делове текста! 
 

Превела с руског: Јасмина Кљаић 
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Аљена Стељмах 
(Белорусија) 

ПАУЧИЋ СЛАВИК 
(прича за децу и младе) 

 
 

У соби две сестрице, Миле и Маше, населио се паучић Славик. Иза-
брао је место крај прозора, иза завесе. Тамо је било светло и удобно. И пот-
пуно неупадљиво. 

Ујутро је моја мајка будила девојчице. 
‒ Лепотице, време је за устајање! ‒ зачуо се њен нежан глас и светла 

су се упалила. Девојчице су се, слатко се испуживши у својим креветићима, 
брзо покупиле и почеле да се спремају за школу. 

Али прво су започеле јутарњу гимнастику. Паучић је посматрао иза 
завесе док су изводиле вежбе. Такође је покушао да испружи свих својих 
осам ногу, али тако вешто као девојчице, ипак није успео. 

Славик никада није био у школи. И веома је завидео Мили и Маши 
када су обукле сукњице, уплеле косе и весело потрчале на наставу. Од де-
војчица је чуо да је школа ‒ велика кућа. Тамо има много ученика, а настав-
ници им говоре много занимљивих ствари. 

‒ Волео бих и ја да идем у школу! ‒ замишљао се као ученик Славик. 
‒ Научио бих да пишем, читам и, као и девојчице, прочитао бих много 
књига. 

Али он је био само мали паук. И никако није могао да се одважи на 
тако далек пут. А и ко би га примио у школу!? Нема чак ни школску тор-
бу... 

Да не би туговао, Славик је направио паучину у углу прозора. Чини-
ло му се да је то једро, а он ‒ храбри капетан. Славик се полако љуљао на 
својој лакој паучини и маштао о необичним путовањима. 

Под прозором у прелепој саксији живео је кактус. Девојчице су га 
звале Мистер Сем. Био је округао, гладак, веома налик на лубеницу. Да би 
обрадовао Славика, кактус му је често причао интересантне приче. О пе-
шчаној пустињи ‒ својој далекој отаџбини ‒ знао је много њих. После та-
квих прича Славик је постајао храбрији и излазио иза завеса. Али када би 
се зачуло звонце, одмах се повлачио. 
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Прва се враћала из школе Маша. Разумљиво је ‒ мање је часова у 
другом разреду него у четвртом, у којем је Мила учила. Маша је стрпљиво 
чекала сестру. Заједно им је било много веселије. 

Славик је са одушевљењем слушао како девојчице цвркућу, редом 
причајући о новостима у школи. Радознали паук је знао чак и тајне девој-
чица: Мили се свиђао Костја, дечак из паралелног разреда, а Маши је по-
слао писамце друг из одељења ‒ Никита. Шта је он написао, паучић није 
могао да открије, девојчице су му шапатом прочитале поруку, а затим се 
дуго кикотале. 

Славик је повремено гледао кроз прозор. Тамо је јесен мењала боје. 
Около је било веома лепо, све док није почела мрачна киша. Топли угао 
малог паука делило је од спољашњости само стакло. И он се, на свој начин, 
радовао свом угодном животу. 

Све је ишло својим током, док није пао снег. Први се изненадио Сла-
вик. Никад није видео такву белину около. На дрво, у близини њихове ку-
ће, слетела је врана. Под тежином птице, грана је задрхтала и са ње су се 
просуле лагане пахуљице. 

‒ Какво чудо! ‒ проломило се код изненађеног овим догађајем Сла-
вика. 

‒ Да, да! ‒ подржао га је кактус Мистер Сем, за кога је снег такође 
остао чаролија, иако га није видео дуже од годину дана. 

‒ Снег! Ура, пао је снег! ‒ зачули су се радосни гласови девојчица, ка-
да су, коначно, погодиле зашто је  постало тако светло на улици. 

‒ Направићемо снешка! 
‒ Играћемо се у снегу! ‒ упоредо су викале Мила и Маша, искрено 

се радујући надолазећој зими. 
Девојчице су појуриле до прозора, повукле завесу, а тамо... Од нео-

чекиваности су заборавиле шта их је тако пријатно изненадило. 
Славик је гледао на девојчице. Природа га је учинила црним, повеза-

ла му је главу са грудима, обдарила га са четири пара ногу. Таква су бића ‒ 
пауци. По народном веровању, они се клањају људима да би им били од 
користи, упозоравајући их у правом тренутку на опасност или прогнозира-
јући добре вести у блиској будућности. 

Већина паука има осам очију. А Славикове очи су зрачиле добро-
том, умножавајући се неколико пута. Али коме је била потребна његова до-
брота?! 

‒ Фуј, паук! Каква гадна ствар! ‒ Мила је застењала. 
‒ Од детињства не подносим пауке! ‒ подржала ју је сестра Маша. 
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Од таквих речи Славик је просто онемео. У овом очајничком тренут-
ку ништа није могао да смисли. 

Уплашио се за пријатеља и љубимац девојчица Мистер Сем. Никада 
није чуо тако непријатне речи од сестара. 

Чинило се да се помутила цела радост и да је свима постало непри-
јатно. 

У том напетом тренутку мама је ушла у собу. Мила и Маша су се ба-
цили к њој тражећи спасење, али она је, одмах схвативши шта се дешава, 
рекла: 

‒ Девојчице, паучић нам је донео тако пријатну вест ‒ први снег. За-
што да га увредимо!? И још важније, не бојте се паука! Тако је мали и бес-
помоћан. У свету постоји много необичног и све треба третирати с разуме-
вањем, све мора бити вољено такво, какво јесте. 

Мила и Маша су се збуниле. Веома су се постиделе Славика. 
‒ А он и јесте заиста врло симпатичан, ‒ рекла је Мила, пришавши 

ближе к прозору и са занимањем погледавши паучића. 
‒ Нећемо никоме дати да те вређа! ‒ разнежила се Маша и предло-

жила: Будимо пријатељи! 
Охрабрени Славик је, у знак пристанка, померио шапу. И кактус 

Мистер Сем је престао да надувљује образе. Можда су повели и њега да 
прави снешка? 

 
 

Превела с руског: Дајана Лазаревић 
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Мирослав Бијелик 
(Словачка)  

ДИЛЕМА 
 
 

МАТЕРИЈА РЕЧИ 

            Милану Руфусу 
 

На почетку беше Реч...  
Речи прве песме 
уписане 
у кругове земље 
Материја бесконачно разасута 
на непознатој паучини 
А ипак видљива је 
Материја и за прегршт песме 
Можеш да је узмеш 
међу прсте 
и да је ставиш на длан 
као жеравицу  
Пече  
Други пут хлади, 
или се осећа 
мртво ћутање 

Шта се дешава са просутом 
речју 
у треперавој мисли 
Као да нема тежину 
као да није ни била. 
И насупрот земљиној тежи 
Дилема је у ствари старо-нова 
Не само у речи материја, 
већ управо у материји речи 
 
Маестро, 
ходам као слепа баба 
кроз ону зачарану шуму 
Кажете дакле засигурно: 
„Куда памет не стиже, 
тамо шаљем метафору...“ 

 
 

БЛИЖИ СЕ 
 

Ближи се граница 
Шта преносим  
стално 
и када не путујем? 
 
 

Срце и сећање 
у којима си ти  
 
Зато се и плашим, 
како ћу прећи 
без царине 
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ДИЛЕМА 

Вилијаму Марчоку 
 
За роман се треба наживети 
Песму тиме можеш  
и убити 
Али свет је већ уморан  
од речи 
и не верује рими  
мудрошћу још мислиш 
да ћеш то променити 
И тако остаје 
то, што би на почетку 
Зато се враћам   

као Одисеј 
с лудих мора 
У орахову љуску 
прве песме 
 
„О, Боже, ја се могу сместити 
у орахову љуску 
и сматрати се 
краљем бескрајног простора…“ 
 

В. Шекспир 
 
 

ПОЧАСТ ДЕКАРТУ 
 

„Да би смо данас мислили, треба бити, 
  да би смо били сутра, треба мислити.“ 

 
Чиста мисао? 
Љубљени 
апостоли су давно 
будили 
нашу чисту мисао 
Да не заборавимо  
Један дан 
као хиљаду година 
а хиљаду година 
као један дан 

Неким стварима 
ипак и даље не разумем  
мада знам  
да ничим другим  
само мишљу 
побеђује чин 
Cogito, божанска искра,  
коју не можеш оделити 
ни у сну 

 
 

Превео са словачког: Мартин Пребуђила 
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Мирослав Лукович 
(Пољска) 

ЗАХВАЛНОСТ ПОЉСКОМ РАДИЈУ 
 
 

МРТВА ПРИРОДА 
 

Падали су са главе бадеми 
тело поста слатко 
 
сазнах тада да је жив 
крену да се храни воћем 
што дуже је жвакао 
све више бивало му горко 
 
он гладан и жедан 
поједе средину и испи сокове 
у шаци му оста костур 
а испод кревета сенка душе 

 
 

ПО 
 

Рђа у чајнику 
прљав сто 
дрвена нога 
 
са прозора одлећу врапци 
ноћу мачке излазе 
и тако тече живот 
 
стари спаја се са новима 
само конзерва у фрижидеру 
она сама цвета 

 
 

ЦРТИЋ 
 

Град упорно пада 
престрашен прозор вришти 
још увек нисам мокар 
око у око са громом 
осећамо упорну телепатију  
која је све јача 
 
показујем погледом 
где ће нестати по наредби 
као да га имам на канапу 
понекад послуша  
и потрчи према пољима 
потом ме мери водоравно 
 
одлази уморан а ја остајем 
 
увлачи се дуга да је поробим 
види се само њена половина тек 
 
иза завесе присећам се 
Наполеона 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
Књижевни преглед 23 
 

 
 

106

  
ЗАХВАЛНОСТ ПОЉСКОМ РАДИЈУ 

 
Покушавам да заспим 
уз химну после поноћи 
и речи након ње 
овде пољски радио... 
 
дааа 
волим да се будим у Пољској 
док шуми улица сва у розетама  
рецитује Мицкјевича 
 
од поноћи до поноћи 
осећам се 

 
 

ПОСЛЕДЊИ ЈЕ ЖИВ 
 

Неки тамо дебео тип са брадом 
обичан чово без сакоа 
упире у струну да би ојачао цео свет  
у свету од рођења све до недовољне смрти  
 
Станица Аушвиц неприродно затишје 
а он идаље пева нека чују сви живи и убијени 
за подигнуће и снагу  
колико ће дебели са брадом бити 
 
Nessun dorma... 
тресак кола воза увео је у транс предела 
између средине и тим што се налази иза прозора 
роди се ту један неизмењиви тренутак визије 
певајући на петој линији по нотама  
грешних стубова 

 
Превели с пољског: Милијан Деспотовић и Олга Лалић Кровицка 
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Јежи Плешњарович 
(Пољска) 

ПОСЛЕ ОЛУЈЕ 
 
 

ПОЕМА [II] 
 

Пливајте кроз песму војника,  
да се пренесе за салву хоризонт  
да се исеку од буке границе.  
 

Пејзаж скривен у песници  
погинулога 
растао је до сада,  
све док није пребачен из руке у руку  
безимени простор,  
безимена ћутња.  
 

Овде на земљи погаженој визијама  
погрбљени испод тежине маште  
поставили смо линију  
удаљену  
тако блиску 
нека значи колико и отаџбина 

 

 
ПОСЛЕ ОЛУЈЕ 

 
Брда се још увек диме 
диме се брда од снежних олуја 
откуда лије облака санта лења 
грубе магле подижу поља 
проређују се нагнути пљускови 
густиш 
као да пчеле предосеćају тишину 
изненадну и свечану 
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Као да пчеле предосећају тишину 
пре него што утихне у праску ковачнице 
на висинама 
лимена посуда блистала је звучно и касније 
витражом 
широм  
јасноће 
 
Пре него што утихне у праску ковачнице 
изнад околине 
изнад града иза пенастог потока 
уноси се мач дуге 
подижу копље јеле 
сјај у локвицама босе ноге урањају  
торањ одјеку поверује звона 
тренутак спушта уморну главу 
 
Као да птице предосећају тишину 
 
Вуку се смеђе њиве 
према шумама све даљим 
сунчани крикови бледе 
тамни кобалтна дубина 
мали град 
попут руке 
пијаца од буке пролама се  
отворене куће књиге 
дуго 
заштити 

 
 

Превела с пољског: Олга Лалић-Кровицка 
 



 
Преведена књижевност 

 

 
 

109

 
 
Марија Шуњ  
(Украјина) 

ОБОЈЕНИ БОГ 
 
 

У каменом долмену  
читач звезда  
одимљује крвљу, као штапићима од смреке,  
све ноћно небо – од земних чирева,  
од превише стакла, све до пребројавања  
свих  
црвенолицих живота.  
 
Где су се  
сви индијански  
родослови догодили,  
а промене имена народа 
свеле рачуне  
међусобно,  
остајући голи,  
без језика.  
 
Сад им се привиђа једини  
њихов обојени бог, који ће их  
одвезати од безводне реке,  
од кактуса…  
 
Све до великог повратка  
давних пуноводних река.  
 
Чији статус је био озакоњен  
на равно два излива  
из Мисисипија  
и два излова  
рибљих офшор зона  

 



 
Књижевни преглед 23 
 

 
 

110

испод Антигве или Барбадоса,  – 
где не њихов  
дизнијевски свет  
излази из фасцикле 
Великог Корпоративног Сна –  
пропрати  
уста Листерином или ментом.  
 
И опет  
ћопави пас Обојеног бога  
престиже  
хиподроме Кон Едисон и Еско  
те Црвени Божић –  
да сустигне своје Кечуа или Навахо и сиву –  
да сустигне реку…  
 
Опет Индијанци певају 
традиционалну јутарњу  
о Великом Духу,  
пропуштајући дан, по обичају,  
кроз сито за кафу и лулу –  
али више нема мира!  
 
Град за њих држи у грудима  
камено срце и мало живота –  
тако да се преживи.  
 
Пријатељу, протерај своје птице  
из ваздуха, или  
бар помети оно!  
Тамо су неке песме (о слободи, наравно),  
прекривене прахом и тугују  
за старим обојеним Домом  
и псом чуварем  
из Навахо..  

 
Превео с украјинског: Јарослав Комбиљ   
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Милко Христов 
(Бугарска) 

ПОЕТИЗОВАНА ТИШИНА 
 
 

 
Истина је маска неумешног лажова. 

 
 

Ако успем да патентирам дијету свог новчаника, сакупићу пуно пара. 
 
 

Не по сваку цену, али цена је све. 
 
 

Ако је живот борба, смрт је „Крст за храброст“. 
 
 

И свеже идеје имају рок трајања. 
 
 

Поезија је говорна музика а музика поетизована тишина. 
 
 

Коса мог унутрашњег ја не седи, не дају јој црне мисли. 
 
 

Већина звезда је безимена, зашто се већина познатих имена сматра за 
звезде!? 

 
 

Старост је део археологије ‒ ископава изгубљено и заборављено 
детињство. 

 
 

Погледај се у огледалу само укутру, пре него што се разбуди сујета. 
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Не маштам по сваку цену пошто је маштање нематеријално. 
 
 

Страх све може док нас у земљу не положе. 
 
 

Страшно је када се кловн уплаши свога осмеха. 
 
 

Страх од смрти закива ум, а ум кује ковчеге. 
 
 

Чак и ако се измисли вакцина против страха, тешко ће се натерати деца 
да не страхују од ње. 

 
 

Ако страх рађа инстинкт за самоодржањем, мисао о смрти је 
свакодневна храна за будући леш. 

 
 

Бура живота најпре слама високе циљеве. 
 
 

Увек сам у форми, али ми се понекад губи садржај. 
 
 

Егоиста не упада у гранично стање зато што нема с ким да се граничи. 
 
 

Смрт је једини спас за заморно до понижења умирање. 
 
 

Краткоћа је безгранична, али оцртава контуре времена. 
 
 

Са бугарског превео: Милан С. Димитријевић 
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Маријан Ејле 
(Пољска) 

НЕ МИСЛИ 
 

 
 

Десет заповести дато нам је да изаберемо неколико и да њих поштујемо. 
 
 

Не мисли! Ако мислиш –  не говори! Ако си рекао –  не пиши! Ако си 
написао –  не потписуј! Ако си потписао –  бежи! 

 
 

Људи се труде да много говоре, само да не слушају. 
 
 

Родитељи више не васпитавају децу, они их финансирају. 
 
 

Брините о телу! Душа је ионако бесмртна. 
 
 

За шест дана тешко је створити нешто вредно. Ево, наш свет је доказ. 
 
 

Гост треба да се понаша тако, да се домаћин осећа као код своје куће. 
 
 

Рецензенту се ретко свиђају књиге о којима он пише, али увек му се 
свиђају сопствене рецензије. 

 
 

С годинама почињеш да називаш искушењем оно што си раније 
сматрао повољном приликом. 
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Претварајте се да сте љубазни –  и навићи ћете се! 
 
 

Ум је способност проналажења уверљивих оправдања за сопствену 
глупост. 

 
 

Од свих живих бића најбрже расте риба, посебно она која је већ 
уловљена. 

 
 

Ја никада не трчим за девојкама –  једноставно убрзам корак. 
 
 

Добро васпитање је способност да се толерише лоше васпитање других. 
 
 

Ко се последњи смеје, обично нема предњи зуб. 
 
 

Није важно колико зарађујете, већ на кога трошите. 
 
 

Критичар: човек који због хлеба оставља писце без хлеба. 
 
 

Романописци и агенти осигурања увек почињу од породице. 
 
 

На доброј ревији требало би да буде више девојака него костима. 
 
 

Када се џентлмен мимоилази са истином, он подигне шешир. 
 

 
Превео с пољског: Александар Чотрић 
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AУTOРИ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Никола Оташ 
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БАБОШИН ВЛАДИМИР – Рођен је 1958. године у селу Руска Бектјашка у 

Уљановској области (Русија). Пуковник у пензији, доктор филозофије. Допи-
сни члан Санктпетербуршке академије наука и уметности. Песник и преводи-
лац, уредник и председник Удружења песника Нови поглед у Санкт Петербургу. 
Живи у Санкт Петербургу. 

БИЈЕЛИК МИРОСЛАВ – Рођен је 1949. у Остром Груњу, у Словачкој. Би-
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зама. Написао је више позоришних и ТВ драма. Заступљен у антологијама. На-
грађиван. Живи у Београду. 

ВЕРИЦА ТАДИЋ ― Рођена је 1949. године у Доњем Дупцу код Гуче. Пи-
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сничких књига. Превођена на многе језике. Добитник је бројних награда. Живи 
у Београду. 

 

 



 
Аутори 

 

 
 

117
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студија, есеја и критика, од којих су четири критичка издања и једна антологи-
ја.  
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на српски до сада објављени преводи два романа, једне збирке есеја, једне 
збирке песама, једне збирке драмских текстова, а по књижевним часописима 
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украјински објављена је једна збирка драмских текстова за децу. Његови прево-
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ЛАЗАРЕВИЋ ВЕЛИБОР  ― Рођен је 1955. године у Белој Води. Доктор фи-
лолошких наука. Аутор је тринаест књига из области историографије и књи-
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лог. Преводи с руског, белоруског и енглеског. Објавила је три књиге поезије, 
један роман и једну биографију. Живи у Београду. 

ЛАЛИЋ-КРОВИЦКА ОЛГА – Рођена је 1980. у Шибенику. Дипломирани 
филолог. Књижевница и преводилац српско-пољског порекла. Пише песме, 
кратке приче, хаику и драме на пољском и српском језику. Објавила је десет 
збирки песама на пољском, српском и словеначком језику, као и једну збирку 
драма. Превођена на енглески, бугарски, литвански, македонски, русински, бе-
лоруски, руски, словеначки, румунски, шпански, немачки и албански језик и 
заступљена у више десетина антологија и алманаха на Балкану, у Пољској и 
Немачкој. Лауреат петнаестак књижевних награда у Пољској и на Балкану. Са 
пољског и на пољски језик превела је више од четрдесет збирки песама и про-
зе аутора из Пољске, Србије, Хрватске и Словеније. Живи у Дукли (Пољска). 

ЛУКОВИЧ МИРОСЛАВ – Рођен је 1976. године у Чеховицама – Ђеђицама. 
Пољски песник, саксофониста, вокалиста, композитор, сликар. Објавио је књи-
гу Jak powstało piekło (Како је постао пакао) (2011). Заступљен у антологији словен-
ских уметности. Превођен на словеначки и српски језик. Живи у Кракову 
(Пољска). 

ЉАХОВИЧ МИХАЈЛО – Рођен је 1959. године. Академски сликар и дипло-
мирани теолог.  Песник, приповедач, илустратор, новинар. Објавио је књиге: 
Животни пут Украјинаца у Босни (Хресна дорога Українців Боснії) (1993), Народне 
песме Украјинаца Босне, Хрватске и Војводине (Народні пісні українців Боснії, Хор-
ватії та Воєводини) (1997) и збирку песама Лутања (Мандри) (2007). Песмама об-
јављује у часописима. 

МАРЈАНОВИЋ ВОЈА  ― Рођен је 1934. године у Убу. Доктор књижевних 
наука, педагог и пет деценија активни књижевни критичар и есејиста. Објавио 
је више од осамдесет књига. Живи у Београду и Убу. 

ОСМАНЧЕВИЋ ДИНКО – Рођен је 1971. године у Бањалуци. Писац крат-
ких форми, афоризама, сатиричних прича и песама, (научно)фантастичних 
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прича. Објавио збирку афоризама Велики прасак (2019). Сарађује са великим 
бројем часописима. Заступљен у бројним антологијама и зборницима. Више-
струко награђиван за афоризме и научно-фантастичне приче. Живи у Бањалу-
ци.  

ОТАШ НИКОЛА – Рођен 1960. године у Делиблату, а умро 2016. године у 
Београду. Сликар и карикатуриста. Имао је педесет самосталних изложби, а 
три је организовао испод воде. Награђен је са 85 значајних домаћих и иностра-
них награда. Са Слободаном Симићем коаутор је књиге антиратних афориза-
ма Српско тајно оружје. Ауторске књиге карикатура: No comment (1998), Оташи-
рање (2002), За(ш)то (2013) 

ПАЖЂЕРСКИ ДУШАН-ВЛАДИСЛАВ  –  Рођен је 1967. године у Зеници. 
Доктор филолошких наука (пољски језик). Слависта, кашубиста, лексикограф. 
Преводи с пољског и кашупског. Објавио више монографија, уџбеника и реч-
ника. Живи у Гдањску (Пољска).  

ПЕЈИЋ МИЛУТИН ― Рођен је 1947. године у Алексићима (општина Лак-
таши). Дипломирани правник. Сарађивао је са бројним радио станицама, но-
винама и часописима. Заступљен је у више антологија хумора и сатире. Обја-
вио: збирка сатиричних прича Сатиранија, збирке мисаоних и хумористичко-
сатиричних сентенци Прст на челу, Животарије и Липе, смрче и кактуси, збирка 
сатиричних пјесама Складна слика неприлика, роман Трбенда Силни, збирке 
афоризама Патриотизми и Црно-бијела тробојка, збирка љубавне поезије Мој 
поклон љубави, спјев у десетерцу Шта је живот ако није варка и спјев у десетерцу 
Столовање. Живи у Бањалуци.  

ПЛЕШЊАРОВИЧ ЈЕЖИ  – Рођен 1920. године у Екатеринославу (Украји-
на), а умро 1978. у Жешову (Пољска). Дебитовао је 1937. године као песник и 
књижевни преводилац с украјинског на пољски у часопису „Wołyń”. Један је од 
уредника и преводилаца „Антологије украјинске поезије“ (Варшава, 1977). 

ПРЕБУЂИЛА МАРТИН – Рођен је 1960. у Обреновцу. Дипломирани фило-
лог. Објавио је песничке збирке: Пролећни плодови (на словачком и српском, 
1977), Киша на лицу (1983), Живот на плејбеку (1987), Сарајевска рапсодија (на срп-
ском, 1987), Хорезначки (1992), Не могу метафоризирати (1993), Ништа није моје 
(1999),  Скоро ништа (2010), Не закључавајте празну кућу (2010), Земљани Милан и 
Винцент без уха (1996) и У Ановом сну јаше на проматрање коња (2007). Објавио је 
три превода књига са словачког на српски: Даниел Хевиер: Кловн електрона 
(2002), Јожеф Леикерт: Из дубоке траве неба (2006) и Мирослав Бијелик: Чак и да 
нисам кад бих био био (2012), Приче из црне кутије (2013). Члан је Удружења вој-
вођанских књижевника, Удружења  

СРЕДАНОВИЋ МИРОСЛАВ –  Рођен 1936. године у Вучији код Требиња. 
Пише кратке приче и афоризме. Књиге афоризама: Сто и ниједан афоризам 
(2000), Није смешно (2001), Записи на кожи (2004), Упадице (2007), Смешна збиља 
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(2010), Нагазне мисли (2015), Ренесанса без хуманизма (2017) и Крстареће мисли 
(2019). Сарађивао је с бројним часописима и радио-емисијама. Радови су му 
превођени на руски, француски и енглески језик. Награђиван. Члан је Удруже-
ња књижевника Србије. Живи у Београду.  

СТЕЉМАХ АЉЕНА, савремена белоруска књижевница.  
СТОЈАНОВИЋ МОМЧИЛО  ― Рођен је 1939. године у Табановцу код Кума-

нова. Дипломирани филолог.. Објавио збирку прича Краљ и дворска луда (2019) 
као и седам романа: Ивицом пута (1975), Излизане гуме (1083), Велика фешта 
(1988), Покровитељи (1995), Обновитељи (1997), Амерички шпијун (2006) и Поча-
сни грађанин (2012). Уз књижевни рад, бавио се новинарством, писао новинске 
критике и књижевне колумне. Сарађује са часописима. Награђиван. Живи у 
Београду.  

СТОЈНИЋ ДАНКО – Рођен је 1955. у Београду. Педијатар. Бави се деч- 
јом пулмологијом и фтизиологијом. Објављене књиге: Априорна фантастика 
(2010), Синтетичка аутобиографија (2011), Две приче (2011), Градске приче (2012), 
Шест кратких прича (2013), Фасцикле (2014), Девет прозора (2015), Неколико чуд-
них прича о екскурзорима (2015), Колекција споредних размишљања о оцу (2016), 
Диспликације (2017), Повезивање (2017), Метроном (2018) и Мравињак (2018). Жи-
ви у Београду. 

ЋОРИЛИЋ НЕНАД ― Рођен је 1975. године у Лозници. Професор енгле-
ског језика. Пише кратке приче и афоризме. Објавио књигу прича Господин 
Нојвил (2007) и књиге афоризама: Преузимање неодговорности (2008), Распродаја 
магле (2011), Маратон на кратке стазе (коауторска, 2012), Утаја пораза (2015), Ме-
не сте нашли (2019). Објављивао у бројним књижевним и сатиричним часопи-
сима, као и у дневним новинама. Заступљен у више антологија кратке приче и 
афоризма. Вишеструко награђиван за афоризме и приче. Члан је Удружења 
књижевника Србије. 

ХРИСТОВ МИЛКО – Рођен је у Лому (Бугарска) 1961. године. Пише песме. 
Године 2014. издао је поетски алманах Made in Mil & co са 18 песника и сликара 
из Бугарске и са простора бивше Југославије чије име почиње са Мил, а 2016. 
му је објављена и књига афоризама Афоризми с клизмом. Највише публикује у 
електронским издањима. 

ЧЕПЕРКОВИЋ ДИАС ИЗАБЕЛ ‒ Рођена је 1998. године у Краљеву. Студент 
француског језика. Песме и приче објављивала је у домаћим и међународним 
зборницима и часописима. Учествовала на бројним књижевним конкурсима 
за младе. 

ЧОТРИЋ АЛЕКСАНДАР – Рођен је 1966. године у Лозници. Од 1984. годи-
не објављује афоризме и приче у новинама и часописима. Објавио је књиге 
афоризама: Даћемо ми вама демократију, Пета колона, Недозвољене мисли, Крат-
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ки резови, Гола истина, Померање памети (сатирични афоризми); Играње главом 
(афоризми о спорту); Својеглава књига, Дечја посла и О љубави с љубављу (афори-
зми за децу); Добре вибрације (афоризми о женама и мушкарцима); књиге сати-
ричних прича: Обележене приче, Приче пред буђење, Причињавање и Друге приче и 
књигу прича за децу Озбиљно смешна књига. Књиге афоризама или прича обја-
вљене су му у Румунији, Македонији, Словенији, Пољској, Мађарској и Бугар-
ској. Приредио је антологију српског афоризма за децу Раздељак, зборник афо-
ризама о спорту Дриблинг духа, Антологију савременог стваралаштва за децу 
српских писаца у расејању и Антологију савремене руске афористике. Засту-
пљен је у антологијама које су објављене у САД, Русији, Немачкој, Шпанији, 
Италији, Аустрији, Бугарској, Македонији, Пољској, Румунији, Словенији, 
Шведској и другим државама. Међу осталим, добитник је признања: „Златна 
кацига“, „Радоје Домановић“, „Владимир Булатовић Виб“, „Јован Хаџи-Ко-
стић“, „Драгиша Кашиковић“, „Стеван Сремац“, „Ђорђе Фишер“, „Златна 
значка“, „Златни беочуг“, „Витезово пролеће“ и „Доситејево перо“ (награда 
ученика београдских школа). Лауреат је и књижевних признања у Бугарској, 
Румунији, Македонији, Црној Гори, БиХ и Либану. Приче и афоризми прево-
ђени су на енглески, пољски, немачки, француски, словеначки, мађарски, ру-
мунски, шпански, македонски, руски, белоруски, албански, словачки, чешки, 
шведски, грчки, бугарски, русински, италијански, португалски, јерменски, грч-
ки, каталонски, баскијски, арапски и турски језик. Живи у Панчеву.  

ШЕСТАКОВ СОЊА ― Рођена је 1988. године у Београду. Мастер профе-
сор филолошких наука. Пише поезију, романе, кратке приче и драме. Објави-
ла је збирку кратких прича Под овим сунцем (2018) и роман Четири сна у Санкт 
Петербургу (2019). Радови су јој објављивани у зборницима и на веб порталима. 

ШУЊ МАРИЈА – Рођена је 1962. године. Дипломирани филолог. Песник, 
преводилац, публициста, етнолог. Објавила је осам збирки песама. Коаутор је 
једног алманаха и уредник једне антологије. Аутор је многобројних чланака и 
публикација по књижевним и стручним часописима. Члан је Националног 
удружења украјинских писаца. Живи у Њујорку. 
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