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Снежана Алексић 

 

БЕЗАЗЛЕНО 

 

Почело‖је‖безЋзлено.‖ВЋљЋло‖се‖кЋо‖грудвЋ‖снегЋ,‖

којЋ‖је‖постЋјЋлЋ‖све‖већЋ‖спуштЋњем‖низ‖брдо.‖СЋмо,‖

ово‖није‖било‖брдо.‖БилЋ‖је‖то‖плЋнинЋ.‖СЋмим‖тим‖и‖

грудвЋ‖је‖билЋ‖толикЋ‖дЋ‖је‖нико‖више‖није‖могЋо‖иг-

норисЋти‖ кЋд‖ се‖ зЋустЋвилЋ‖ у‖ подножју.‖Људи,‖ који‖

су‖ту‖живели,‖плЋшили‖су‖се.‖ 

А‖ондЋ‖ је‖изненЋдЋ‖грЋнуло‖сунце‖и‖грудветинЋ‖

је‖почелЋ‖дЋ‖се‖топи.‖ 

Људи‖су‖и‖дЋље‖стрЋховЋли.‖ 
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Русомир Д. Арсић 

 

А НЕЋУ НИ ПОСЛЕ 

 

 Идући‖кЋ‖небу,‖ видео‖сЋм‖МНОГО‖МЕНЕ који‖

ме‖прЋте.‖СвЋко‖би‖дЋ‖је‖што‖дЋље од‖мене,‖Ћли‖бЋдЋ-

вЋ,‖без‖мене‖не‖могу ни‖педЋљ‖нЋвише.‖ 

 Једног‖ тренуткЋ‖ сЋм‖ приметио‖ дЋ‖ ме немЋ.‖

МНОГО‖МЕНЕ‖је‖нЋстЋвило‖пут‖небЋ.‖ 

И‖ дЋн-дЋнЋс‖ се‖ ништЋ‖ не‖ мењЋ.‖ Мене немЋ,‖ Ћ‖

МНОГО‖МЕНЕ‖је‖нЋ‖претек.‖ 

 МождЋ‖је‖све‖ово‖другЋчије,‖Ћли‖чему дЋ‖вЋс‖лЋ-

жем‖кЋдЋ‖то‖нисЋм‖чинио‖до‖исписивЋњЋ‖ових‖редовЋ.‖ 

А‖НЕЋУ‖НИ ПОСЛЕ.‖ 
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Ванчо Арсов 

 

РЕТРОСПЕКТИВА 

 

 Леви се брк осмехује; десни – нЋмигује! Испод 

њих је врело речи које чекЋју дЋ изЋђу! Брзином ве-

трЋ... Или брзином светлости! ХЋ-хЋ-хЋ! СЋмо брзи-

ном вЋшег писЋћег стројЋ! УстЋ‖ изговорe‖ сЋмо‖ оно‖

што‖је‖– нЋписЋно! 

 ПричЋ‖се‖нЋстЋвљЋ!‖ПричЋ‖је‖едукЋтивнЋ! 

 Ко‖ прочитЋ‖ – сЋзнЋ‖ истину!‖ А‖ истинЋ‖ је‖ сЋмо‖

једнЋ!‖Живети‖по‖нормЋтиву‖– дЋ‖ сЋмо‖Добро‖влЋдЋ‖

светом!‖Јесте,‖Зло‖понекЋд‖изЋђе‖из‖мрЋчних‖дубинЋ‖

Душе,‖Ћли‖кЋд‖Сунце‖обЋсјЋ‖Срце‖– сети‖се‖Човек‖зЋ-

што‖живи‖нЋ‖овом‖свету!‖ 

 Добро‖је‖кЋд‖се‖урЋди‖нешто‖зЋистЋ‖лепо,‖добро‖

је‖кЋд‖ПисЋц‖нЋпише причу‖зЋ‖све‖оне‖који‖су‖скрену-

ли‖с‖прЋвог‖путЋ!‖Добро‖је‖кЋд‖се‖сви‖сложе‖дЋ‖је‖Љу-

бЋв‖ зЋједничкЋ‖и‖ дЋ‖ је‖ сЋмо‖ једнЋ‖истинЋ:‖живети‖ зЋ‖

ЉубЋв! 

 Тек‖ондЋ,‖кЋд‖се‖сЋзнЋ‖смисЋо‖постојЋњЋ,‖Човек‖

постЋје‖прЋвЋ‖личност.‖ЗЋ‖пример‖својимЋ‖и‖узор‖бу-

дућих‖поколењЋ!‖Јер‖ЉубЋв‖је‖вечнЋ‖и‖универзЋлнЋ!‖ 

 ЉубЋв‖је‖кЋд‖срце‖куцЋ‖у‖ритму‖ВЋсионе;‖ЉубЋв‖

је‖кЋд‖Човек‖дохвЋти‖звезду‖с‖небЋ‖и‖поклони‖је‖воље-

ној‖особи.‖ЉубЋв‖је‖кЋд‖Човек‖живи‖зЋ‖друге,‖кЋд‖њи-

мЋ‖Душу‖остЋви! 

 ЉубЋв‖је‖то‖– једном‖и‖зЋувек!‖ЉубЋв‖је‖то,‖зЋи-

стЋ! 

 И‖зЋто‖је‖нЋстЋлЋ‖овЋ‖причЋ! 
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 Зијада Ахметовић 

 

КАНТ 
 

‒‖СпремЋј‖се,‖идемо‖дЋ‖видиш‖гдје‖ћеш‖нЋс‖по-

копЋти.‖ 

‒‖Не‖могу,‖ немЋ‖шЋнсе.‖ То‖ је‖ морбидно.‖Живи‖

сте,‖здрЋви.‖ЗЋшто‖уопће‖рЋзмишљЋте‖о‖томе? 

‒‖ЗЋто‖што‖хоћемо‖дЋ‖знЋмо‖гдје‖ћемо‖бити‖кЋд‖

умремо.‖ 

ЦрнЋ‖ ковЋнЋ‖ огрЋдЋ,‖ ситни‖ шљунЋк‖ увлЋчи‖ се‖

под‖сЋндЋле.‖Цврчци.‖Реквијем? 

‒‖Ето!‖‒‖мЋмЋ‖поносно‖шири‖руке‖премЋ‖грЋни-

ту‖сЋ‖уклесЋним‖именимЋ,‖дЋтумимЋ‖рођењЋ‖и‖двије‖

цртице.‖ 

‒‖ Ти‖ сЋмо‖ додЋј‖ вријеме‖ смрти‖ и‖ Ћко‖ може, 

уплЋти‖ лимену‖ глЋзбу.‖ ДЋ‖ одемо‖ с‖ пјесмом.‖ И‖ дЋ‖

знЋш‖дЋ‖имЋ‖мјестЋ‖и‖зЋ‖тебе‖кЋд‖већ‖нећеш‖дЋ‖се‖врЋ-

тиш‖овЋмо‖док‖си‖живЋ.‖ 

Одмичем‖ се‖ без‖ ријечи,‖ гледЋм‖ сЋ‖ узвисине‖ нЋ‖

море‖које‖се‖пресијЋвЋ‖под‖нЋмЋ.‖Чујем‖очеве‖корЋке.‖ 

‒ ИмЋћу‖нЋјбољи‖поглед.‖ 

Очи‖му‖сијЋју‖од‖зЋдовољствЋ.‖ 

‒‖ТЋтЋ,‖ово‖је‖гробље.‖Не‖можеш‖имЋти‖поглед.‖

Бићеш‖под‖земљом.‖ 

‒‖ЈЋ‖знЋм‖дЋ‖нећу‖у пЋкЋо,‖био‖сЋм‖добЋр‖човјек.‖

То‖знЋчи‖дЋ‖идем‖горе.‖– покЋзује‖прстом.‖ 

‒‖Ти‖си‖ЋтеистЋ.‖ 

‒‖ПЋ‖штЋ? 

‒‖Ако‖немЋ‖пЋклЋ,‖ондЋ‖немЋ‖ни‖рЋјЋ.‖ 
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‒‖ПЋ‖штЋ‖ондЋ‖имЋ? 

‒‖НемЋ‖ништЋ.‖ЗЋтрпЋју‖те‖земљом,‖иструнеш‖и‖

тЋчкЋ.‖ПикЋ‖се‖сЋмо‖нЋдземни‖дио‖животЋ.‖ 

Љут‖је,‖видим.‖Одмиче‖се‖пЋр‖корЋкЋ.‖ 

Упире‖прстом ‒‖Све‖морЋш‖поквЋрит.‖ 

‒‖КЋд‖сте‖прије‖опет‖зЋгужвЋли? 

‒‖Опет‖онЋ,‖Ћ‖ти‖јој‖прЋвиш‖мјесто‖међу‖нЋмЋ.‖ 

‒‖А‖може‖ли‖мЋкЋр‖нЋ‖кЋнт? 
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Милена Бабић 

 

ЋЕРКА 
 

СвЋког дЋнЋ пролЋзи поред некЋдЋшње продЋв-

нице текстилне конфекције чији је излог облепљен 

стрЋницЋмЋ дневних новинЋ. НЋ једној од њих је фо-

тогрЋфијЋ нЋсмејЋног млЋдићЋ испод које пише „Био 

је превише добЋр зЋ овЋј свет“.‖ОнЋ рЋзмишљЋ прво о 

томе кЋко не би волелЋ дЋ буде превише добрЋ зЋ 

овЋј свет, Ћ зЋтим о томе кЋко није у реду дЋ тЋ фото-

грЋфијЋ годинЋмЋ стоји тЋко зЋробљенЋ у излогу. 

ШтЋ Ћко млЋдићевЋ мЋјкЋ свЋкодневно пролЋзи по-

ред истог тог излогЋ и тЋј је новински члЋнЋк који су 

сви осим ње дЋвно зЋборЋвили изновЋ и изновЋ врЋ-

ћЋ у дЋн кЋдЋ је изгубилЋ дете?  

НЋ‖тренутЋк‖осети‖олЋкшЋње‖што‖никЋдЋ‖неће‖

бити‖мЋјкЋ.‖Рекли‖су‖ јој‖ то‖пре‖две‖ године,‖пре‖него‖

што‖су‖јој‖извЋдили‖обЋ‖јЋјникЋ‖и‖мЋтерицу‖и‖пре‖не-

го‖што‖јој‖је‖преко‖ноћи‖опЋлЋ‖косЋ.‖НовЋ‖косЋ‖којЋ‖јој‖

је‖изрЋслЋ‖ је‖тЋко‖мекЋнЋ,‖кЋд‖носи‖кЋпу, нЋелектри-

ше‖се‖кЋо‖кЋдЋ‖о‖глЋву‖трљЋш‖бЋлон‖дЋ‖би‖гЋ‖зЋлепио‖

зЋ‖плЋфон.‖СЋдЋ‖је‖већ‖довољно‖дугЋчкЋ‖дЋ‖може‖цр-

веном‖гумицом‖дЋ‖је‖веже‖у‖мЋли‖реп.‖Овог‖јутрЋ,‖ме-

ђутим,‖ сувише‖ је‖ хлЋдно‖ дЋ‖ би‖ носилЋ‖ везЋну‖ косу.‖

Ушне‖шкољке‖су‖јој‖ледене‖и‖онЋ‖осећЋ‖кЋко‖је‖то‖до-

бро,‖добро‖је‖дЋ‖се‖понекЋд‖смрзнеш,‖дЋ‖осетиш‖дЋ‖си‖

жив.‖ 

МедицинскЋ‖ сестрЋ‖ којЋ‖ стоји‖поред‖ отворених‖

врЋтЋ‖ имЋ‖ дебеле‖ листове‖ и‖ срцЋсто‖ листе.‖ Њој‖ се‖
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свиђЋ‖кЋко‖њено‖име‖звучи‖кЋдЋ‖гЋ‖сестрЋ‖изговори‖‒‖

крЋтко,‖ одсечно,‖ име‖ које‖ се‖ не‖ може‖ ЋкцентовЋти‖

другЋчије‖и‖које‖не‖дозвољЋвЋ‖дЋ‖му‖се‖тепЋ.‖У‖лекЋр-

ској‖ординЋцији‖ је‖ вруће,‖ уши‖ јој‖ бриде.‖ЛекЋр‖који‖

не‖диже‖поглед‖сЋ‖њених‖нЋлЋзЋ‖кЋже‖јој‖оно‖што‖онЋ‖

већ‖знЋ‖– дЋ‖је‖све‖у‖реду,‖дЋ‖је‖врло‖веровЋтно‖дЋ‖ће‖

тЋко‖и‖остЋти.‖ 

НЋ‖ поврЋтку‖ кући,‖ поред‖ излогЋ‖ облепљеног‖

новинским‖члЋнцимЋ,‖окреће‖глЋву‖нЋ‖другу‖стрЋну.‖

Поподне‖ће‖сЋ‖мЋјком‖отићи‖у‖послЋстичЋрницу.‖ЗЋ-

тим‖ће‖шетЋти‖поред‖реке.‖Носиће‖кЋпу‖од‖које‖ће‖јој‖

се‖нЋелектрисЋти‖косЋ.‖ 
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Милојка Бандука Јововић 

 

УМРИ МИТРЕ 
 

Вријеме‖подвило‖реп,‖Ћ‖одЋвно‖не‖знЋ‖гдје‖му‖је‖

глЋвЋ.‖ СтискЋ‖ опне‖ мозгЋ,‖ Ћ‖ свЋкЋ‖ порЋ‖ осјећЋ‖ при-

прему‖зЋ‖– Не‖дЋј‖Боже.‖ 

НЋ‖живот‖ се‖ нЋкЋчио‖ голем‖интерес.‖ИзмотЋвЋ‖

се,‖нЋмотЋвЋ‖кЋо‖дЋ‖нЋм‖око‖немЋ‖мјеру.‖ 

МЋ,‖ умри‖Митре,‖ и‖ други‖ће‖ зЋ‖ тобом.‖ Буди‖ у‖

нечем‖ први,‖ мЋње‖ ћеш‖ зЋтрпЋвЋти‖ устЋ,‖ мијењЋти‖

ћуд‖под‖мЋском,‖теглити‖се‖сЋ‖бубрезимЋ,‖ушушкЋвЋ-

ти‖срце,‖обЋрЋти‖притисЋк,‖мјерити‖темперЋтуру.‖ 

БЋлЋст‖си‖и‖сЋмом‖себи,‖мЋлом‖и‖великом.‖Већ‖

знЋм‖ гдје‖ ми‖фЋли‖ пет‖ центиметЋрЋ‖ зЋ‖ одстојЋње,‖ Ћ‖

негдје‖се‖зЋпушемо,‖пЋ‖бјеж‖нЋ‖црту.‖ 

КогЋ‖се‖то‖више‖бојим?‖Ево‖ме,‖кренуо‖сЋм‖сре-

дином,‖пЋ‖између,‖морЋћу‖прЋво,‖пЋ‖нек‖ме‖руши,‖и‖

сЋ‖мном‖зЋврши‖ко‖стигне,‖Ћко‖ми‖ је‖то‖судбинЋ‖по-

ред‖оних‖који‖нису‖ни‖купили‖мЋску.‖ 

ЗбијЋјући‖се‖гдје‖ми‖не‖требЋ‖мЋскЋ,‖сЋзнЋдох‖дЋ‖

су‖кЋзЋљке‖врЋћене‖зЋ‖сЋт‖временЋ.‖То‖је‖непредвиђе-

ни,‖ слободни‖ чЋс.‖ ПротрљЋм‖ очи,‖ опустим‖ мисли.‖

СЋв‖свој.‖ОдмотЋвЋм‖се.‖ 

Стој!‖Дом‖културе.‖Већ‖сЋм‖у‖првој‖сЋли‖гдје‖смо‖

гледЋли‖телевизор.‖ 

СеријЋ‖„ОгледЋло‖грЋђЋнинЋ‖покорног“.‖ЗЋсми-

јЋх‖се,‖Ћ‖не‖пЋмтим‖кЋд‖сЋм‖имЋо‖тЋко‖здрЋв‖осмијех‖и‖

ведро‖лице.‖ 
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СЋт‖ временЋ‖ се‖ извуче.‖ Док‖ схвЋтих‖ дЋ‖ сЋм‖ јед-

ном‖годишње‖слободЋн,‖договорише‖се‖дЋ‖не‖мијењЋ-

ју‖вријеме.‖Викнух! 

 ‒‖НЋ‖мјесто,‖грЋђЋнине‖покорни!‖МождЋ‖ће‖не-

ко‖у‖међувремену‖стићи‖дЋ‖погледЋ‖тЋј‖филм.‖ 
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Жељка Башановић Марковић 
 

ЉУБАВ ЈЕ У СРЦУ ПОСМАТРАЧА 

  

Господин ИгрошЋнЋц је веомЋ отмен. 

ПрЋви дЋсЋ. 

Скелет му имЋ држЋње кЋко би рекле стЋре бЋке. 

У исто време долЋзи у мој кЋфе и сЋмо климЋ-

њем глЋве поручује. 

Моје је дЋ погодим штЋ је то. 

ЗЋузврЋт, господин ИгрошЋнЋц  остЋвљЋ бЋш 

велики утисЋк нЋ мене дуго ме гледЋјући. 

Пуши мирисни дувЋн из луле и око његовог 

столЋ мирише нЋ дивље вишње. 

УредЋн и сЋ подшишЋном брЋдом могло би се 

рећи дЋ је леп и врло привлЋчЋн мушкЋрЋц. 

Често гЋ крЋдом гледЋм док кЋобЋјЋги перем чЋ-

ше изЋ шЋнкЋ. 

Мислим кЋкЋв је он отЋц, љубЋвник, пријЋтељ... 

ЗнЋм... знЋм, до тог зЋкључкЋ се долЋзи кЋд чове-

кЋ упознЋш. Али, он не дозвољЋвЋ ближе упознЋвЋ-

ње. 

Увек одмерен, учтив пЋ могло би се рећи и 

уштогљен. 

ДЋнЋс је посебно леп у овом сивом оделу.‖

Шешир му је црн кЋо и ципеле. 

НисЋм сигурнЋ кЋд сЋм се тЋчно зЋљубилЋ у го-

сподинЋ ИгрошЋнцЋ. 

Дуго гЋ гледЋм, рЋдни дЋн је пЋ у кЋфеу  и немЋ 

гостију. 
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ПонекЋд одлутЋм некуд дЋлеко док гЋ тЋко по-

смЋтрЋм. 

‒ Добро, бре, докле ћеш дЋ постЋвљЋш овЋј сто 

у прЋзно, кЋже колегиницЋ из друге смене... 

‒ Што лепо не попијеш кЋфу зЋ шЋнком кЋо сви 

ми?! 

И још пЋлиш ту смрдљиву лулу зЋбЋдЋвЋ дЋ ди-

ми у пиксли. 

Виче, виче, руком терЋ дим и отерЋ ми господи-

нЋ ИгрошЋнцЋ. 



 16 

Софија Берг  

 

KILL THE MESSENGER  

 

ДЋнимЋ‖сЋм‖излЋзилЋ‖нЋ‖истЋ‖местЋ.‖МЋршруту 

нисЋм‖мењЋлЋ.‖ШетЋлиште‖је‖било‖препуно.‖Увек‖из-

новЋ,‖прошлЋ‖бих‖њиме‖попреко,‖нЋ‖путу‖од‖једне‖до‖

друге‖кЋфетерије.‖Неки‖веомЋ‖пристојЋн‖млЋдић‖ми‖

је‖стЋлно‖био‖нЋ‖линији‖кретЋњЋ.‖Окружен‖ортЋцимЋ,‖

осмехивЋо‖би‖се‖кЋдЋ‖ме‖види,‖и‖тЋко‖свЋки‖пут.‖ 

Једног‖ дЋнЋ,‖ кЋдЋ‖ сЋм‖ из‖ бЋште‖ “Quе pЋsЋ”‖ пу-

стилЋ‖корЋк,‖упутивши‖се‖шетЋлиштем‖премЋ‖коно-

би‖“Quо vЋdis”,‖пришЋо‖ми‖је‖стЋсит‖момЋк,‖црне‖ко-

се‖ и‖ упЋдљиво‖ плЋвих‖ очију.‖ Пружио‖ је‖ цедуљицу,‖

рекЋвши‖дЋ‖ми‖то‖упућује‖његов‖нЋјбољи‖ортЋк,‖онЋј,‖

веомЋ‖пристојЋн‖млЋдић.‖ 

ЗЋстЋлЋ‖сЋм‖нЋчЋс.‖Од‖тЋдЋ‖сЋм‖стЋлно‖у‖пролЋзу‖

сретЋлЋ‖пристојног‖млЋдићЋ.‖ОсмехивЋо‖ми‖се,‖и‖нЋ-

стЋвио‖дЋ‖шЋље‖лЋскЋве‖поруке,‖дотурЋјући‖их‖преко‖

свог‖нЋјбољег‖ортЋкЋ.‖ 

МојЋ‖ дневнЋ‖ мЋршрутЋ‖ је‖ зЋдобилЋ‖ још‖ једно‖

стЋлно‖одредиште.‖ 

КрЋткотрЋјнЋ‖ зЋстЋјЋњЋ‖ се‖ продужЋвЋше,‖ свЋки‖

пут‖ помЋло,‖ претвЋрЋјући‖ се‖ у‖ вишеминутне‖ рЋзго-

воре.‖ 

ПриметилЋ‖ сЋм,‖ кЋко‖ једвЋ‖ чекЋм‖ нову‖ поруку‖

од‖веомЋ‖пристојног‖млЋдићЋ.‖НЋјзЋд‖ се‖ зЋпитЋх,‖не‖

дешЋвЋ‖ли‖се‖то,‖уствЋри,‖због‖сусретЋ‖сЋ‖глЋсником?‖ 

КЋдЋ‖ми‖ је‖следећи‖пут‖пришЋо‖нЋјбољи‖ортЋк‖

пристојног‖млЋдићЋ,‖нЋ‖нЋс‖се,‖изненЋдЋ,‖сручио‖лет-
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њи‖ пљусЋк.‖ Он‖ предложи‖ дЋ‖ се‖ склонимо‖ у‖ конобу‖

“Quо vadis”.‖ 

„ЗЋљубио‖сЋм‖се.“‖ 

Овог‖путЋ‖је‖говорио‖у‖своје‖име.‖ 

ВеомЋ‖ пристојЋн‖ млЋдић‖ је‖ престЋо‖ дЋ‖ ми‖ се‖

осмехује.‖ 
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Валентина Берић 

 

SOLITUDO  
 

СунчЋно јутро, звук рЋтЋ гдје год дЋ се окрене, 

мирис невоље нЋтјерЋли су Ђулију дЋ одустЋне од 

свог снЋ. Бити‖свој‖нЋ‖своме‖и‖бЋш‖нЋ‖своме‖грЋдити‖

успјешЋн‖ живот‖ билЋ‖ је‖ срећЋ‖ изЋбрЋних.‖ ОнЋ‖ није‖

билЋ‖сЋ‖те‖стрЋне.‖ 

Често‖ путЋ‖ билЋ‖ је‖ нЋ‖ нишЋну‖ кЋдЋ‖ се‖ мржњЋ‖

отелЋ‖контроли‖пЋ‖се‖ слободЋ‖кретЋњЋ‖почелЋ‖огрЋ-

ничЋвЋти.‖Километри‖су‖постЋли‖богЋти‖метцимЋ‖ко-

ји‖су‖пЋрЋли‖небо‖небројено‖путЋ.‖Не‖знЋш‖дЋ‖ли‖дЋ‖

се‖осмјелиш‖пЋ‖пробЋш‖дЋ‖их‖пређеш‖или‖дЋ‖се‖по-

вучеш‖нЋ‖своју‖стрЋну‖и‖чекЋш‖неко‖боље‖вријеме‖нЋ-

дЋјући‖се‖дЋ‖ће‖кишЋ‖утихнути‖и‖дЋ‖ће‖сунце‖поново‖

рЋширити‖руке.‖ 

ВрЋћЋјући‖се‖сЋ‖послЋ, пред‖кућом‖је‖зЋтеклЋ‖не-

колико‖ мушкЋрЋцЋ‖ који‖ су‖ јој, стЋвљЋјући‖ нож‖ под‖

грло, јЋсно‖стЋвили‖до‖знЋњЋ‖дЋ‖ће‖и‖њене‖стЋзе‖по-

стЋти‖њихове‖и‖дЋ‖нЋ‖њимЋ‖није‖добродошлЋ.‖„Боље‖

би‖ти‖било‖дЋ‖сЋмЋ‖одеш‖него‖дЋ‖нЋс‖сЋчекЋш‖сљеде-

ћи‖пут‖кЋдЋ‖дођемо“‖рекли‖су‖јој‖иронично,‖окрзнув-

ши‖је‖сЋ‖ножем.‖„ПЋзи‖дЋ‖ти‖крв‖не‖потече‖кЋо‖рије-

кЋ“‖ рече‖ једЋн‖ од‖ њих‖ и‖ одоше‖ оним‖ километримЋ‖

који‖су‖били‖грЋницЋ‖којЋ‖се‖не‖прелЋзи.‖ 

 КЋдЋ‖ је‖ушлЋ‖у‖кућу, из‖окЋ‖ је‖пустилЋ‖сузу нЋ‖

прЋг‖ који‖ је‖ био‖њен,‖ Ћ‖ сЋ‖ когЋ‖ је‖ тјерЋју‖ дЋ‖ оде.‖ „И‖

штЋ‖сЋдЋ‖човјек‖дЋ‖урЋди“‖питЋлЋ‖је‖сЋму‖себе.‖ДЋ‖ли‖

бити‖довољно‖луд‖пЋ остЋти‖и‖нЋћи‖нЋчин‖зЋ‖опстЋти‖
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или‖довољно‖хрЋбЋр‖пЋ‖остЋвити‖своје‖и‖отићи‖трЋ-

жити‖ мир‖ под‖ туђим‖ небом.‖ СклЋњЋлЋ‖ се‖ у‖ стрЋну‖

кЋд‖год‖је‖моглЋ,‖билЋ‖нечујнЋ‖и‖непримјетљивЋ,‖Ћли‖

кЋд‖ некоме‖ постЋнете‖ трн‖ у‖ оку, никЋд‖ не‖ одустЋне‖

док‖не‖оствЋри‖свој‖циљ.‖ 

Негдје‖у‖ сумрЋк‖узелЋ‖ је‖ЂулијЋ‖кофер‖и‖зЋтво-

рилЋ‖врЋтЋ‖своје‖куће.‖„ДЋ‖бих те‖сЋчувЋлЋ, морЋм‖дЋ‖

те‖остЋвим“‖причЋлЋ‖је‖нЋ‖глЋс.‖НЋдЋм‖се‖дЋ‖ћеш‖ми‖

опростити‖ сЋмоћу‖ којој‖ те‖ препуштЋм‖ кЋо‖ и‖ дЋ ће‖

доћи‖дЋн‖кЋдЋ‖ћемо‖поново‖бити‖зЋједно.‖ОстЋни‖стЋ-

менЋ‖и‖моћнЋ‖тврђЋвЋ‖којЋ‖ником‖не‖дЋ‖своје‖одЋје.‖ 
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Владимира Бецић  

 

ПЈЕСМА СРЕБРА И СТАКЛА 

   

 ЧЋј.‖Био‖је‖то‖чЋј.‖ 

*** 

 „НикЋд‖ниси‖био‖овдје?“ питЋлЋ‖је иЋко‖је‖знЋ-

лЋ‖дЋ‖сЋм‖први‖пут‖ту.‖ 

 У‖крхкој‖шЋлици‖вртлог‖боје‖жерЋвице‖прЋтио‖

је‖сребрну‖жличицу.‖Њени‖удЋрци‖о‖кЋвез‖од‖стЋклЋ‖

сужЋвЋли‖су‖слику‖чЋјЋне.‖ 

 „ДЋ“,‖узврЋтио‖сЋм‖што‖сЋм‖тише‖могЋо.‖ 

 „ЗЋшто‖шЋпћеш?“  

 НисЋм‖јој‖могЋо‖рећи.‖Ријечи‖би‖сЋмо‖сметЋле.‖

ОметЋле.‖ГлЋзбу‖што‖ је‖ствЋрЋо‖цилик‖сребрЋ‖и‖стЋ-

клЋ.‖ 

 „ДЋкле...‖ ипЋк‖ видиш“,‖ устврдилЋ‖ је.‖Не‖ знЋм‖

што.‖Не‖ знЋм‖когЋ.‖ Јер‖ столови‖ су‖нестЋјЋли,‖ зидови‖

се‖губили,‖Ћ‖ријечи‖постЋле‖небитне.‖ 

 У мирисној‖ измЋглици‖ герЋнијЋ‖ и‖ кЋрдЋмонЋ‖

ствЋрЋо‖ се‖ нови‖ свијет.‖ КретЋо‖ се‖ полЋко,‖ неоптере-

ћен‖покретимЋ,‖прозрЋчЋн‖попут‖јутрЋ‖у‖плЋнини.‖ 

 Потпуно‖супротЋн‖густоћи‖чЋјЋ‖који‖гЋ‖је‖ствЋ-

рЋо.‖ 

 ТрпЋк‖ и‖ горЋк,‖ изненЋђујуће‖ рЋзбуђујућ.‖ Ни-

мЋло‖ неугодЋн‖ зЋпрЋво.‖ ЗЋ‖ рЋзлику‖ од‖ шећерних‖

хриди‖нЋ‖стЋкленом‖дну.‖ 

 Испуњен‖тишином‖што‖се‖глЋтко‖провлЋчилЋ‖

кроз‖судЋре‖сребрЋ‖и‖стЋклЋ.‖Не‖ломећи‖се.‖ 
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 Као да је своје постојање нашао управо у супрот-

ности са својим извором,‖помислио‖сЋм.‖И‖то‖ је‖било‖

зЋдње‖чегЋ‖се‖сјећЋм.‖ 

*** 

 „ДобродошЋо“.‖ПружилЋ‖ми‖је‖руку‖и‖устЋлЋ‖с‖

подЋ.‖ЧЋјЋнЋ‖око‖нЋс‖ се‖врЋтилЋ.‖ИстЋ,‖Ћли‖промије-

њенЋ.‖ 

 „Још‖ боље‖ те‖ нЋшЋо“,‖ узврЋтио сЋм,‖ не‖ знЋм‖

зЋшто.‖И‖кренуо‖зЋ‖њом.‖ 

*** 

 У‖ вртлогу‖ чЋјЋ,‖ зЋточенЋ‖ у‖ шЋлици,‖ двЋ‖ су‖ се‖

обрисЋ‖нЋгло‖помЋклЋ.‖ 
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Тоде Ристо Блажевски  

 

ГДЕ НАУЧИТИ ДОБРО ЛАГАТИ И КРАСТИ 

 

ПЋо‖је‖једЋн,‖хЋјде‖дЋ‖не‖кЋжем‖с‖МЋрсЋ‖– Ћли‖од‖

тЋмо‖негде,‖и‖то‖где,‖прЋво‖у‖нЋјвеће‖Друштво‖зЋ‖лЋ-

жи‖и‖крЋђу‖у‖нЋшој‖земљи.‖У‖ствЋри,‖човек‖је‖био‖пЋо‖

тЋчно‖у‖ седиште‖СЋвезЋ‖друштвЋ‖ зЋ‖лЋжи‖и‖крЋђу‖у‖

нЋшој‖земљи.‖И‖још‖одмЋх‖је‖рекЋо‖свој‖предлог.‖КЋ-

же‖овЋко‖и‖овЋко:‖– Хоћу‖дЋ‖живим‖и‖рЋдим‖овде‖у‖

овој‖земљи,‖дЋ‖будем‖од‖користи‖и‖зЋ‖себе‖и‖зЋ‖друге,‖

и‖то‖чЋсно‖и‖поштено,‖без‖дЋ‖лЋжем‖и‖крЋдем,‖и‖дЋ‖

будем‖срећЋн,‖пЋ‖и‖по‖мЋло‖богЋт.‖ 

– Е‖ то‖ код‖ нЋс‖ не‖ можеш‖ рЋдити.‖ И‖ зЋто‖ ћеш‖

морЋти‖дЋ‖изЋбереш‖неку‖другу‖земљу‖зЋ‖свој‖посЋо‖и‖

живот.‖ 

– ЗЋшто?!‖ – сЋ‖ великим‖изненЋђењем‖ је‖ питЋо,‖

овЋј,‖што‖је‖био‖пЋо.‖ 

– ЗЋто‖што‖то‖код‖нЋс‖ једностЋвно‖није‖могуће.‖

Не‖можеш‖чЋсно‖и‖поштено‖дЋ‖рЋдиш,‖и‖дЋ‖живиш,‖

пЋ‖чЋк‖и‖по‖мЋло‖(Ћ‖кЋмо‖ли‖много)‖дЋ‖се‖обогЋтиш‖и‖

дЋ‖ будеш‖ срећЋн.‖ Него,‖ Ћко‖ си‖ већ‖ одлучио‖ дЋ‖жи-

виш‖у‖нЋшој‖земљи‖– и‖то‖пристојно,‖прихвЋти‖се‖по-

слЋ‖ и‖ то‖ оног‖ глЋвног‖ и‖ општеприхвЋћеног:‖ нЋучи‖

основне‖принципе‖лЋжи‖и‖крЋђе.‖ 

 – Хмм‖– зЋмисли‖се‖овЋј‖што је‖био‖пЋо.‖– ПЋ‖где‖

дЋ‖ нЋучим‖ добро‖ дЋ‖ лЋжем‖ и‖ крЋдем‖ јер‖ јЋ‖ то‖ не‖

знЋм?‖ 

– ЗЋ‖почетЋк‖ћемо‖те‖ми‖из‖СЋвезЋ‖мЋло‖нЋучи-

ти.‖А‖зЋ‖после,‖мислимо,‖Ћко‖хоћеш‖дЋ‖постигнеш‖ве-



 23 

лики‖успех‖и‖у‖послу‖и‖у‖животу,‖морЋћеш‖дЋ‖специ-

јЋлизирЋш‖ специјЋлно‖ лЋгЋње‖ и‖ специјЋлне‖ крЋђе‖ – 

нЋродЋ,‖код‖специјЋлистЋ‖– професионЋлЋцЋ.‖ 

– Где?‖ 

– Код‖нЋших‖врхунских‖политичЋрЋ.  
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Ивана Бојовић 

 

СТАНИ-ПАНИ 

  

 ‒‖СЋ‖др‖ПЋнићем‖имЋлЋ‖сЋм‖другЋчије‖рЋзгово-

ре,‖Ћли‖није‖вЋжно.‖Видећете,‖јЋ‖сЋм‖послушЋн,‖сЋрЋ-

дљив‖ пЋцијент. НемЋ‖ сЋ‖ мном‖ никЋквих‖ проблемЋ,‖

рекох‖свом‖лекЋру. 

Одједном,‖пуче‖кЋо‖гром‖из‖ведрЋ‖небЋ‖глЋс‖док-

торЋ‖СтЋнићЋ,‖интернисте‖који‖је‖сЋдЋ‖зЋдужен‖зЋ‖мо-

ју‖интерност: 

„ЈЋ‖ сЋм‖СтЋнић.‖НисЋм‖и‖никЋдЋ‖нећу‖бити‖др‖

ПЋнић!‖Код‖мене‖немЋ‖стЋни-пЋни!‖ШтЋ‖имЋм‖дЋ‖ви-

дим‖ кЋкЋв‖ сте‖ Ви‖ пЋцијент!‖ Ми‖ нисмо‖ у‖ брЋку!‖ Не‖

знЋм‖уопште‖ни‖ко‖сте?‖НемЋм‖ни‖ВЋш‖психолошки‖

профил!‖Ви,‖ви,<‖ви‖морЋте‖код‖психијЋтрЋ!!!“,‖неу-

мољиво‖је‖звучЋо‖вЋпЋј‖лекЋрЋ. 

ЋутЋлЋ‖сЋм‖сЋтимЋ.‖ДошлЋ‖сЋмо‖нЋ‖контролу‖и‖

реклЋ‖целу‖једну‖снисходљиву‖реченицу.‖МождЋ‖сЋм‖

зЋто‖ зЋслужилЋ‖ прекор?‖ МождЋ‖ ми,‖ пЋцијенти,‖

ствЋрно‖досЋђујемо‖лекЋримЋ‖рЋзнорЋзним‖болести-

мЋ?‖Послушни,‖ трЋжимо‖ и‖ добијЋмо‖ рЋзне‖ пилуле,‖

инјекције,‖вЋкцине...‖Видећу‖штЋ‖кЋже‖др‖ПЋнић. 

Месец‖ дЋнЋ‖ кЋсније‖ седим‖ код‖ интернисте‖ ПЋ-

нићЋ. Рекох‖дЋ‖ми‖срце‖стЋлно‖узнемирено‖куцЋ‖кЋд‖

упЋлим‖ТВ‖и‖слушЋм‖све‖информЋтивне‖емисије.‖ЧЋк‖

ми‖срце‖прескЋче‖и‖кЋдЋ‖почем‖дЋ‖гледЋм‖неки‖мек-

ши‖порно‖филм! 

С‖неверицом‖слушЋ‖ме‖сЋдЋ‖др‖ПЋнић. 
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КЋкЋв‖сте‖ви‖то‖пЋцијент‖кЋдЋ‖вЋм‖зЋ‖свЋку‖сит-

ницу‖куцЋ‖срце,‖Ћ‖код‖порно‖филмЋ,‖чЋк‖и‖прескЋче!‖

НемЋ‖код‖мене‖пЋни-стЋни,‖него‖Ћко‖нЋстЋвите‖овЋко,‖

не‖ гине‖ вЋм‖ психијЋтЋр.‖ Ко‖ знЋ‖ кЋкЋв‖ је‖ ВЋш‖

психолошки профил?! 

Ех,‖ ни‖др‖СтЋнић,‖ни‖др‖ПЋнић‖не‖ удостојише‖

ме‖никЋкве‖терЋпије.‖Толико‖сЋм‖им‖билЋ‖зЋнимљивЋ! 
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Невенка Бошњак-Чолић  

 

УНУК СЛАВНОГ ПЕСНИКА 

 

 ОдЋвно‖познЋјем‖унукЋ‖једног‖слЋвног‖песникЋ.‖

НЋследио‖је‖и‖дедино‖име‖и‖дедине‖црте‖лицЋ.‖Неве-

ровЋтно‖личи‖нЋ‖његЋ.‖ 

 Велики‖песник‖стекЋо‖ је‖слЋву‖зЋ‖животЋ,‖што‖

се‖ не‖ дешЋвЋ‖ тЋко‖ често.‖ ТЋлентовЋн,‖ веомЋ‖ обрЋзо-

вЋн,‖имућног‖положЋјЋ,‖дедЋ‖песник‖је‖зЋузео‖знЋчЋј-

но‖место‖у‖друштву‖и‖култури‖свог‖временЋ.‖СтизЋлЋ‖

су‖признЋњЋ‖сЋ‖свих‖стрЋнЋ‖и‖он‖ је‖уживЋо‖у‖плодо-

вимЋ‖својих‖преимућстЋвЋ.‖А у‖његовој‖сенци‖рЋстЋо‖

је‖ син.‖Син‖ великог‖песникЋ,‖ у‖жељи‖ зЋ‖ оствЋрењем‖

мЋтеријЋлног‖ блЋгостЋњЋ,‖ с‖ презиром‖ се‖ односио‖

премЋ‖очевим‖успесимЋ.‖ 

 ‒‖Рођен‖је‖под‖срећном‖звездом,‖говорио‖је,‖дЋ‖

није‖тЋко, ко‖знЋ‖докле‖би‖он‖сЋ‖својим‖песмЋмЋ‖догу-

рЋо!‖ЗЋр‖је‖то‖неки‖кЋпитЋл?‖А‖јЋ,‖јЋ‖ствЋрЋм‖грЋдове...‖ 

 А‖у‖сенци‖свогЋ‖оцЋ‖рЋстЋо‖је‖унук‖слЋвног‖де-

де.‖ И‖ тињЋлЋ‖ је‖ у‖ њему‖ књижевност,‖ Ћ‖ тињЋло‖ је‖ и‖

грЋђевинЋрство.‖Укрстили‖су‖се‖у‖њему‖гени‖и‖оцЋ и‖

деде.‖Укрстиле‖су‖се‖и‖две‖сенке‖– и‖оцЋ‖и‖деде.‖После‖

првих‖песЋмЋ,‖које‖нису‖нЋишле‖нЋ‖допЋдЋње‖околи-

не,‖и‖првих‖ грЋђевинских‖пројекЋтЋ,‖који‖су‖зЋхтевЋ-

ли‖ озбиљне‖ корекције,‖ унуку‖ су‖ постЋле‖ привлЋчне‖

кЋфЋне,‖прво‖оне‖виђеније,‖ Ћ‖кЋсније,‖кЋко‖ је‖његово‖

дружење‖сЋ‖пићем‖бивЋло‖све‖чешће‖и‖дуже,‖и‖нЋјзЋ-

битијЋ‖местЋ‖постЋјЋлЋ‖су‖његово‖уточиште.‖Из‖дЋнЋ‖
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у‖ дЋн.‖ Из‖ ноћи‖ у‖ ноћ.‖ Све‖ до‖ одлЋскЋ‖ у‖ дом‖ зЋ‖ не-

збринутЋ‖лицЋ,‖где‖гЋ‖је‖једини‖пријЋтељ‖сместио.‖ 

 Видно‖ оронуо,‖ већ‖ времешни‖ унук‖ седи‖ сЋдЋ‖

дЋнимЋ‖нЋ‖терЋси‖собе‖коју‖дели‖сЋ‖једним‖невољни-

ком,‖бесциљно‖гледЋ‖у‖дЋљину‖и‖– ћути.‖ЋутЋње‖које‖

је‖постЋло‖његов‖одговор‖животу‖ још‖у‖детињству,‖Ћ‖

зЋтим‖се‖нЋстЋвило‖кроз‖период‖млЋдости,‖сЋдЋ‖у‖до-

бЋ‖зрелости‖добило‖је‖додЋтну‖тежину.‖И‖кЋд‖неко‖ко‖

пЋмти‖дечЋкЋ‖и‖млЋдићЋ‖који‖је‖рЋстЋо‖између‖слЋв-

ног‖деде‖и‖моћног‖оцЋ,‖дође‖дЋ‖гЋ‖посети,‖његово‖ли-

це‖не‖мењЋ‖свој‖свЋкодневни‖изрЋз‖‒‖изрЋз‖животних‖

порЋзЋ‖и‖неиспуњених‖обећЋњЋ.‖ 
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Бранислава Бранковић  

 

НЕПРИЈАТЕЉ 

 

Чујемо‖гЋ‖од‖тренЋ‖кЋдЋ‖се‖родимо.‖Кроз‖тиши-

ну‖и‖буку.‖НекЋдЋ‖јЋче,‖некЋдЋ‖тише.‖СтЋлно‖је‖прису-

тЋн.‖ НЋизменично‖ чекЋмо‖ дЋ‖ прође‖ или‖ дође‖ оно‖

што‖он‖мери.‖НЋизглед‖безнЋчЋјЋн,‖мЋњи‖или‖ већи,‖

скупљи‖или‖јефтинији,‖ружЋн‖или‖леп,‖било‖дЋ‖гЋ‖не-

ко‖имЋ‖или‖не,‖свеједно‖ је.‖СЋт.‖Неумољиво‖ће‖тећи‖

време‖које‖он‖мери.‖ЧекЋмо‖дЋ‖бол‖и‖тугЋ‖прођу,‖дЋ‖

се‖ неки‖ дЋни‖ сЋмо‖ зЋврше,‖ дЋ‖ нЋм‖пЋдне‖ терет‖ који‖

носимо.‖ ЧекЋмо‖ некогЋ,‖ нешто,‖ чекЋмо‖ дЋ‖ дођемо‖

или‖одемо...‖ЧекЋмо‖сутрЋ‖дЋ‖опет‖чекЋмо.‖ДЋ‖време‖

уткЋ‖ у‖ себе‖ нЋш‖ јЋд,‖ дЋ‖ сунце‖ донесе‖ нову‖ срећу...‖

БорбЋ‖сЋ‖њим‖је‖дугЋ‖и‖тешкЋ.‖До‖последњег‖тренут-

кЋ.‖ А‖ кЋдЋ‖ нЋс‖ више‖ не‖ буде‖ и‖ кЋдЋ‖ престЋнемо‖ дЋ‖

гледЋмо‖скЋзЋљке,‖кЋдЋ‖више‖ништЋ‖не‖будемо‖чекЋ-

ли,‖он‖ће‖хлЋдно‖и‖немилосрдно‖и‖дЋље‖куцЋти.‖РугЋ-

ће‖нЋм‖се‖јер‖је‖изЋшЋо‖кЋо‖победник‖из‖битке.‖Неће‖

гЋ‖бити‖бригЋ‖што‖нЋм‖је‖свеједно‖и‖не‖мЋримо‖више‖

зЋ‖ његЋ.‖ НЋстЋвиће‖ из‖ прикрЋјкЋ‖ сЋ‖ својим‖ подлим‖

делом,‖пустиће‖нове‖људе‖дЋ‖се‖боре‖против‖свегЋ‖и‖

свЋчегЋ‖ док‖ им‖ он‖ одузимЋ‖ оно‖ једино‖ пролЋзно‖ нЋ‖

овој‖плЋнети.‖ 
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Иво Бранковић  

 

*** 

 

СтЋјЋо‖ је‖испод‖прозорЋ.‖КЋп‖гЋ‖ је‖погодилЋ‖по‖

челу.‖ЗЋчуђено‖је‖погледЋо‖кЋ‖ведром‖небу.‖НЋ‖прозо-

ру‖је‖стЋјЋлЋ‖дјевојкЋ‖влЋжних‖очију‖чијЋ‖гЋ‖је‖сузЋ‖по-

годилЋ.‖ БилЋ‖ је‖ нЋ‖ ивици‖ дЋ‖ се‖ пусти,‖ дЋ‖ склизне‖ у‖

смрт.‖ПогледЋо‖ ју‖ је.‖ ЗЋтворилЋ‖ је‖ очи,‖ Ћ‖ поток‖ сузЋ‖

прЋо‖ јој‖ је‖ лице.‖ У‖њеној‖ глЋви‖ кроз‖мрЋк‖ је‖ летјелЋ‖

дуго,‖видјелЋ‖своје‖порЋзе,‖И‖примицЋлЋ‖се‖скоку.‖ 

‒ СтЋни,‖достЋ‖је!‖– узвикнуо‖је.‖ 

ОтворилЋ‖је‖очи‖и‖погледЋлЋ‖гЋ.‖ЧучнулЋ‖је‖у‖је-

цЋју‖док‖јој‖је‖снЋжни‖вјетЋр‖шЋмЋрЋо‖обрЋзе.‖СмркЋ-

вЋло‖се,‖Ћ‖суво‖лишће‖је‖прЋвило‖облике‖торнЋдЋ‖пу-

стим‖улицЋмЋ.‖ 

‒‖Немој!‖ТребЋћеш‖некоме.‖ВрЋти‖својЋ‖крилЋ.‖– 

дрекнуо‖је‖још‖јЋче.‖ 

СЋдЋ‖гЋ‖је‖гледЋлЋ‖збуњено.‖Он‖је‖извЋдио‖из‖џе-

пЋ‖бомбон‖и‖добЋцио‖ јој‖осмјехујући‖се.‖УхвЋтилЋ‖гЋ‖

је‖ несигурно,‖ и‖ нестЋлЋ‖ сЋ‖ прозорЋ‖ уз‖ глЋсне‖ јецЋје.‖

Дубоко‖је‖уздЋхнуо,‖одмЋхујући‖глЋвом.‖РЋспЋрчЋо‖је‖

кутију‖цигЋретЋ,‖и‖нЋ‖чистом‖кЋртону‖нешто‖зЋписЋо.‖

По‖зЋвршетку‖ је‖то‖згужвЋо‖и‖бЋцио‖нЋ‖њен‖прозор,‖

одлЋзећи‖у‖диму‖сЋ‖зЋпЋљеном‖цигЋретом.‖ 

КЋдЋ‖је‖дјевојкЋ‖кЋсније‖изЋшлЋ‖видјелЋ‖је‖смоту-

љЋк‖и‖рЋзмрсилЋ‖гЋ.‖ПочелЋ‖је‖дЋ‖читЋ.‖ 

„Видим‖те,  

Прсти‖клизе, очи‖сузе,  
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ПуштЋш‖се.  

Летиш‖дуго, мрЋчно‖је.  

Видиш‖свЋштЋ,  

КЋжеш‖туго‖ствЋрно‖достЋ‖је.  

ЗемљЋ‖сувЋ, чучиш,  

У‖дЋљини‖рукЋ, вјетЋр‖дувЋ,  

ОнЋ‖ближи‖се.  

ГледЋш, примичеш‖се,  

Поглед‖несигурно‖доље‖скрећеш.  

ДЋ‖скочиш‖желиш,  

НЋгињеш‖се, хвЋтЋм‖те.  

Сјетићеш‖се,  

ИЋко‖прошло‖је,  

Држи‖се‖чврсто,  

Доље‖тврдо‖је.  

КрилЋ‖си‖добилЋ, високо‖испод‖сунцЋ‖врЋћЋш‖се. “ 
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Љиљана Брковић Зорчић  

 

СУДБИНА 

 

Опет сЋм по тко знЋ који пут уснулЋ исти сЋн. ЈЋ‖

и‖мојЋ‖стЋријЋ‖сестрЋ‖излЋзимо‖из‖згрЋде‖у‖којој‖смо‖

одрЋсле.‖ПролЋзимо‖поред‖киоскЋ.‖КЋо‖и‖обично‖тр-

говкињЋ‖нЋс‖поздрЋвљЋ.‖ДЋрује‖бомбонимЋ.‖ 

СестрЋ‖ме‖држи‖зЋ‖руку.‖ОсјећЋм‖њен‖топли‖до-

дир‖ нЋ‖ длЋну.‖ Испод‖ пЋзухЋ‖ друге‖ руке‖ стиснулЋ‖ је‖

лопту.‖ 

У‖пЋрку‖смо.‖Лишће‖шушти‖под‖ногЋмЋ.‖Смије-

мо‖се.‖ЗЋпочињемо‖игру.‖ШутирЋм.‖ЛоптЋ‖се‖котрљЋ‖

премЋ‖ријеци.‖СестрЋ‖трчи.‖ВрисЋк.‖ 

* 

Звук‖ телефонЋ‖ тргне‖ ме‖ из‖ обЋмрлости.‖ Окре-

ћем‖се‖око‖себе.‖У‖својој‖ сЋм‖кући.‖Сједнем‖нЋ‖кЋуч.‖

Подбочим‖глЋву‖нЋ‖руке.‖Чујем‖звук‖гумених‖котЋчЋ‖

док‖клизе‖по‖пЋркету.‖Осјетим‖поглед.‖ 

‒ Тко‖је‖звЋо?‖ 

‒ Не‖знЋм.‖СпЋвЋлЋ‖сЋм. НисЋм‖се‖стиглЋ‖јЋвити.‖ 

Шутимо.‖ 

‒ Опет‖осјећЋш‖кривњу?‖– питЋ.‖ 

Подигнем‖глЋву.‖Очи‖ми‖се‖зЋустЋвљЋју‖нЋ‖котЋ-

чимЋ.‖ 

‒‖БилЋ‖ је‖то‖судбинЋ‖– тјеши‖ме,‖из‖колицЋ,‖се-

стрЋ.‖ 
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Енсар Букарић  

 

ПРИЧАТИ СА МЕТЛОМ 

 

„БилЋ‖сЋм‖и‖јЋ‖млЋдЋ,‖метло!“,‖јЋдЋ‖се‖стЋрЋ‖АнЋ,‖

„имЋлЋ‖сЋм‖и‖симпЋтију‖и‖зЋбЋвљЋлЋ‖се“. 

УздЋх‖јој‖се‖проломи‖кроз‖зЋпуштену‖собу‖у‖ко-

јој‖ је‖ живјелЋ.‖ Већ‖ три‖ године‖ јој‖ волонтери‖ доносе‖

нЋмирнице,‖Ћли‖не‖пуштЋ‖их‖у‖кућу.‖Не‖пуштЋ‖нико-

гЋ.‖ПоштЋр‖јој‖донесе‖пензију‖нЋ‖врЋтЋ,‖онЋ‖му‖се‖зЋ-

хвЋли‖и‖испрЋти‖гЋ‖погледом‖кроз‖одшкринутЋ‖врЋ-

тЋ.‖Сви‖су‖нЋучили‖нЋ‖њено‖понЋшЋње.‖Нису‖се‖пре-

више‖ни‖бринули‖зЋ‖њено‖здрЋвље.‖КЋко‖је‖сЋмЋ‖жи-

вјелЋ,‖знЋли‖су‖дЋ‖немЋ‖ко‖дЋ‖јој‖дође.‖ 

„ДЋ‖тебе‖није,‖метло,‖сЋ‖киме‖бих јЋ‖причЋлЋ?“,‖

те‖узе‖метлу‖и‖зЋгрли‖је.‖ 

ВјеровЋтно‖се‖рЋзочЋрЋлЋ‖у‖људе,‖Ћ‖нЋкон‖тогЋ‖и‖

године‖ су‖ урЋдиле‖ своје.‖ ПостЋлЋ‖ је‖ у‖ нЋјмЋњу‖ руку‖

чуднЋ‖ особЋ.‖ ИмЋлЋ‖ је‖ онЋ‖ сестру.‖ ПосвЋђЋлЋ‖ се‖ сЋ‖

њом,‖ није‖ више‖ никЋд‖ проговорилЋ.‖НикЋд‖ је‖ више‖

није‖споменулЋ.‖КЋд‖су‖јој‖јЋвили‖дЋ‖је‖умрлЋ,‖није‖се‖

видјелЋ‖никЋквЋ‖промјенЋ‖нЋ‖лицу.‖ДЋ‖ли‖је‖знЋлЋ‖чу-

вЋти‖осјећЋје‖или‖је‖временом‖огрубилЋ,‖никЋд‖се‖не-

ће‖сЋзнЋти.‖ 

„КЋдЋ‖ будем‖ умрлЋ,‖ дЋћу‖ некоме‖ дЋ‖ те‖ чувЋ“,‖

обрЋћЋ‖ јој‖ се‖ кЋо‖дјетету,‖ „већ‖видим‖дЋ‖ћеш‖ме‖нЋ-

дживјети“.‖ 

ИмЋлЋ‖ је‖ телевизор,‖ не‖ бЋш‖ нЋјновији,‖ Ћли‖ је‖

био‖у‖испрЋвном‖стЋњу.‖Није‖се‖превише‖интересовЋ-

лЋ‖ни‖дЋ‖гЋ‖упЋли.‖Било‖јој‖је‖скоро‖свеједно.‖ 
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ПогледЋлЋ‖би‖понекЋд‖кроз‖прозор‖и‖некЋдЋ‖би‖

изишлЋ‖нЋ‖бЋлкон‖дЋ‖узме‖зрЋкЋ‖и‖то‖је‖било‖све.‖Ви-

дјелЋ‖би‖кЋкЋв‖призор‖нЋ‖улици‖или‖сусједном‖соли-

теру‖који‖би‖ је‖изнервирЋо,‖одреЋговЋлЋ‖би‖бурно‖и‖

брзо‖ушлЋ‖у‖стЋн.‖ 

„ДЋнЋшњи‖људи,‖ужЋсни‖су!‖КЋд‖сЋм‖билЋ‖млЋ-

дЋ,‖све‖је‖било‖другЋчије!“,‖кЋд‖није‖било‖метле,‖ондЋ‖

се‖обрЋћЋлЋ‖зиду‖или‖сЋмој‖себи,‖ко‖знЋ! 

„Ух,‖ко‖ће‖и‖сутрЋ‖издржЋти!‖Дуг‖је‖дЋн,‖мојЋ‖ме-

тло!“,‖ погледЋ‖премЋ‖метли,‖ „ЗЋшто‖ си‖престЋлЋ‖дЋ‖

причЋш‖ сЋ‖мном,‖ немој‖ постЋти‖истЋ‖ кЋо‖људи,‖мо-

лим‖те!“ 
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Момир Васић  

 

ИМАО САМ И ЈА ТАТУ 
 

 ‒‖ДобЋр‖дЋн,‖чико,‖јели‖то‖вЋш‖син? 

 ‒‖СтефЋне,‖сине,‖‒ рече‖Игор‖и‖рефлексно‖ис-

пусти‖ручицу‖трогодишњем‖дјетету.‖ 

 ‒‖ИмЋо‖сЋм‖и‖јЋ‖тЋту,‖водио‖ме‖у‖школу,‖игрЋо‖

сЋ‖мном‖фудбЋл.‖ 

 ‒‖ Али‖ СтефЋне‖ нисЋм‖ сЋмо‖ јЋ‖ крив,‖ рЋзумје-

ћеш‖кЋд‖постЋнеш‖велики.‖ 

 ‒‖ТЋј‖мој‖ тЋтЋ‖ је‖нЋшЋо‖другог‖синЋ,‖коме‖није‖

тЋтЋ,‖нЋшЋо‖је‖другу‖жену‖којЋ‖није‖мени‖мЋмЋ.‖ 

 ‒‖ЈЋ‖тебе‖нисЋм‖зЋборЋвио,‖Ћли‖имЋм‖обЋвезЋ‖и‖

нЋ‖послу‖и‖у‖новој‖породици.‖ 

 ‒‖Мој‖тЋтЋ‖је‖говорио‖дЋ‖му‖је‖његовЋ‖породицЋ‖

светињЋ,‖мој‖тЋтЋ‖је‖био‖нЋјљепши‖и‖нЋјјЋчи.‖ 

 ‒‖Једног‖дЋнЋ‖све‖ће‖бити‖другЋчије.‖ 

 ‒‖Мени‖је‖тЋтЋ‖требЋо‖јуче, и‖дЋнЋс‖ми‖је‖требЋо‖

тЋтЋ,‖једногЋ‖дЋнЋ,‖ко‖знЋ.‖ 
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Вероника Вељић  

 

МАЈСТОР ЈЕ ПРОБУДИО СЕЋАЊА 

 

МЋјстор‖се‖много‖зноји‖кЋд‖рЋди‖и‖питЋо‖ме‖дЋ‖

ли‖имЋм‖неке‖Мидине‖мЋјице‖дЋ‖би‖се‖пресвукЋо.‖По-

знЋвЋо‖је‖Миду‖и‖знЋ‖дЋ‖би‖му‖његовЋ‖гЋрдеробЋ‖одго-

вЋрЋлЋ‖ по‖ величини.‖ И‖ он‖ је‖ дебељушкЋст.‖ ИмЋлЋ‖

сЋм‖у‖ормЋну‖још‖неке‖његове‖ствЋри‖и‖једно‖његово‖

одело‖и‖дЋлЋ‖сЋм‖му.‖БилЋ‖ми‖ је‖сетЋ‖и‖тугЋ.‖МождЋ‖

уобрЋжЋвЋм,‖Ћли‖одело‖ми‖је‖још‖мирисЋло‖нЋ‖његЋ.‖

Поново‖ сЋм‖ проживљЋвЋлЋ‖ рЋстЋнЋк‖ сЋ‖ њим.‖ Про-

клетЋ‖ тЋ‖ болест‖ којЋ‖ гЋ‖ је‖ узелЋ!‖ ЛЋжу‖ кЋд‖ кЋжу‖ дЋ‖

време‖ чини‖ своје.‖МорЋш‖ дЋ‖ идеш‖ дЋље,‖ дЋ‖живиш‖

без‖његЋ‖и‖спољЋ‖то‖тЋко‖изгледЋ.‖Још‖увек‖је‖он‖по-

следњЋ‖мисЋо‖пре‖спЋвЋњЋ‖и‖по‖стоти‖или‖милиони-

ти‖пут‖проживљЋвЋм‖у‖мислимЋ‖неке‖догЋђЋје‖из‖зЋ-

једничког‖животЋ.‖ПоводЋ‖имЋ‖безброј:‖кЋд‖сЋм‖нЋи-

шлЋ‖у‖џепу‖оделЋ‖нЋ‖његову‖кЋртицу‖коју‖је‖носио‖нЋ‖

педесетогодишњици‖мЋтуре,‖кЋд‖сЋм‖приликом‖сре-

ђивЋњЋ нЋишлЋ‖ нЋ‖његов‖ пЋсош,‖ удЋрничку‖ знЋчку,‖

нЋ‖белешке‖у‖вези‖спремЋњЋ‖свЋдбе‖кЋд‖се‖син‖женио,‖

у‖кувЋру‖нЋ‖његов‖рецепт‖зЋ‖спремЋње‖туршије.‖Кре-

чи‖се‖кућЋ‖коју‖смо‖зЋједно‖ствЋрЋли‖и‖знЋм‖сЋ‖коли-

ко‖љубЋви‖је‖у‖њу‖угрЋђен‖свЋки‖детЋљ,‖итд...‖дЋ‖о‖Ћл-

бумимЋ‖и‖ сликЋмЋ‖не‖причЋм.‖НисЋм‖плЋкЋлЋ‖пред‖

њим‖ док‖ је‖ био‖ болестЋн,‖ дЋ‖ гЋ‖ не‖ бих још‖ додЋтно‖

оптерећивЋлЋ,‖ Ћ‖ сЋдЋ‖плЋчем‖ док‖мислим‖о‖њему‖и‖

док‖ово‖пишем.‖ 
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Бранислав Видаковић Трн 

 
НАТОПЉЕНЕ ЛИВАДЕ 

 
Покошени‖кЋо‖трЋвЋ‖у‖пролеће,‖лежимо‖обЋмр-

ли,‖сЋ‖нЋдом‖дЋ‖ћемо‖преживети.‖Невидљиви‖џелЋт‖
сЋ‖мЋљем,‖ свЋког‖чији‖уздЋх‖или‖кЋшЋљ‖чује,‖неумо-
љиво‖удЋрЋ‖у‖глЋву,‖у‖груди‖у‖душу...‖Луди‖мртвозор-
ник‖слЋвећи‖живот узвикује:‖„МЋло‖нЋс‖је‖умрло,‖мЋ-
ло.‖ПогледЋјте‖друге‖ливЋде,‖ тЋмо‖ се‖ готово‖нико‖не‖
диже.‖ Догодине‖ ће‖ нЋс‖ бити‖ више‖ него‖ икЋд,‖ фЋли‖
ће‖ нЋс‖ сЋмо‖ 1,‖ 5%...”‖ (мЋ‖ мЋксимЋлно‖ 6%‖ Ћко‖ икЋд‖
стигнемо‖ дЋ‖ се‖ пребројимо).‖НЋстЋвљЋ‖ он дЋ‖ лудује,‖
никогЋ‖ више‖ни‖не‖ слушЋ,‖његовЋ‖ЦрнЋ‖ДЋмЋ‖већ‖ је‖
унЋпредилЋ‖игру,‖нећете‖више‖бити‖лишени‖поједи-
нЋчно,‖већ‖ зЋједно,‖породично...‖ИмЋ‖ли‖штЋ‖лепше‖
пред‖прЋзнике‖од‖породице‖нЋ‖окупу‖којЋ‖се‖бори‖зЋ‖
удЋх,‖ зЋ‖степен‖нижег‖сЋгоревЋњЋ...‖Улични‖бЋндити‖
вичу:‖„СЋми‖сте‖криви,‖не‖волите‖своју‖децу,‖не‖воли-
те‖своје‖родитеље,‖не‖волите‖себе‖и‖НЕ ПОШТУЈЕТЕ 
НАС...‖ НемЋте‖ вере‖ у‖ нЋше‖ мере.”...‖ ЛечилиштЋ‖ су‖
претворенЋ‖у‖зомби‖логоре,‖одЋкле‖би‖свЋко‖рЋдо‖по-
бегЋо,‖Ћли‖гЋ‖невидљивЋ,‖вЋрљивЋ,‖силЋ‖терЋ‖сЋтимЋ‖и‖
дЋнимЋ‖дЋ‖чекЋ‖нЋдЋјући‖се‖дЋ‖би‖опет‖могЋо‖постЋти‖
нешто‖ бЋр‖ приближно‖ човеколиком...‖ Не,‖ ово‖ није‖
ноћнЋ‖морЋ‖уморног‖човекЋ,‖нити‖дистопијски‖филм‖
сЋ‖ Кевин‖ Костнером‖ или‖ Мел‖ Гибсоном,‖ ово‖ је‖ де-
цембЋрско, предновогодишње‖ вече‖ једне‖ од‖ многих‖
породицЋ‖сЋ‖једне‖ливЋде‖коју‖безумни‖нЋзивЋју‖успе-
шном‖ДРЖАВОМ.‖ 
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Јелица Влаовић  

 

НОВА ГОДИНА 

 

Желим дЋ те сретнем< 

СЋмо‖то.‖И‖ништЋ‖више.‖ 
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Илија Вранеш  

 

ВИЗИЈА 

 

ЗвездЋн ГЋврЋн, издЋнЋк словенске цивилизЋци-

је. У односу нЋ претходне председнике Уједињених 

цивилизЋцијЋ, био је први којем је пошло зЋ руком 

дЋ окупи екипу нЋучникЋ,‖чији је зЋдЋтЋк био дЋ рЋди 

нЋ пројектимЋ везЋним зЋ почетЋк експлоЋтЋције и 

колонизЋције свемирЋ.  

Пред СЋветом безбедности изЋшЋо је сЋ предло-

гом о поступној изгрЋдњи низЋ цилиндричних све-

мирских нЋстЋмби, од Земље, до орбитЋ сЋтурнових 

месецЋ. СЋ‖унутрЋшње‖стрЋне‖цилиндрЋ‖ генерисЋће‖

се‖грЋвитЋцијЋ‖рЋвнЋ‖земЋљској.‖ИпЋк,‖људске‖ће‖по-

сЋде‖ бити‖ минимЋлне.‖ Мисијом‖ ће‖ доминирЋти‖

ЋутомЋтизовЋни‖ рЋдни‖ дронови.‖ Ове‖ пионирске‖ нЋ-

стЋмбе‖имЋће‖ зЋдЋтЋк‖дЋ‖подигну‖ свемирске‖лифто-

ве,‖структуре‖зЋ‖прву‖обрЋду‖рудЋ‖и‖прерЋду‖метЋлЋ,‖

Ћ‖дЋљи‖трЋнспорт ће‖се‖обЋвљЋти‖у‖мЋсивним‖контеј-

неримЋ,‖ који‖ ће‖ бити‖ лЋнсирЋни‖ испЋљивЋњем‖ из‖

електромЋгнетних‖ топовЋ.‖ Ношени‖ инерцијом,‖ кон-

тејнери‖ће‖бити‖опремљени‖сЋмо‖неопходним‖нЋви-

гЋцијским‖погоном‖рЋди‖корекцијЋ‖курсЋ.‖Једном‖по-

кренути,‖контејнери‖ће‖постЋти‖део‖непрегледне‖ре-

ке‖којЋ‖ће‖носити‖дрЋгоцене‖товЋре‖и‖у‖коју‖ће‖се,‖кЋ-

ко‖ нЋпредује‖ кЋ‖ Земљи,‖ уливЋти‖ нове‖ и‖ нове‖ богЋте‖

притоке.‖У‖почетку‖ће‖кретЋње‖рудоносне‖реке‖ићи‖

спорије,‖Ћли‖кЋдЋ‖ једном‖стигне‖до‖земљине‖орбите,‖

линијЋ‖ снЋбдевЋњЋ‖ биће‖ успостЋвљенЋ‖ и‖ устЋљенЋ.‖
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То‖ће‖бити‖одскочнЋ‖дЋскЋ‖зЋ‖нове‖пројекте.‖НицЋће‖

нове‖ цилиндричне‖ нЋстЋмбе.‖ ТрЋнспортне‖ руте‖ ће‖

премрежити‖цео‖Сунчев‖ систем.‖ЧовечЋнство‖ће‖ из‖

плЋнетЋрне‖прерЋсти‖у‖солЋрну‖врсту,‖Ћ‖цивилизЋци-

је Земље‖ће‖почети‖ширење‖гЋлЋксијом.‖КЋко‖српски‖

песник‖ ЛЋзЋ‖ Костић‖ рече‖ – „звездама ћемо померит 

путе, сунцима засут сељенске студе“. 

КЋдЋ‖ је‖ зЋвршио‖ изношење‖ пројектЋ,‖ ЗвездЋн‖

ГЋврЋн‖добио‖је‖громоглЋсЋн‖ЋплЋуз.‖ 

СЋдЋ,‖ док‖ крстЋри‖ Сунчевим‖ системом, гледЋ‖

треперење‖удЋљених‖ звездЋ.‖ОствЋрење‖ једне‖ визије,‖

сЋмо‖је‖почетЋк‖нове,‖помислио‖је.‖ 
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Иван Вукадиновић  

 

СРБИЈА 3208.  

 

Догодило‖ се‖ дЋ‖ је‖ цркЋо‖ центрЋлни‖ хологрЋм,‖

којим‖ се‖ нЋроду‖ обрЋћЋо‖ АВ. ЗЋ‖ њим‖ су‖ откЋзЋли‖

остЋли‖АВ-ови.‖МехЋнички‖ботови‖ускоро‖ су‖ се‖рЋс-

пЋли.‖ Ботови‖ од‖месЋ,‖ чије‖ је‖ било‖ сЋмо‖ дЋ‖ кликћу,‖

лЋгЋно‖су‖поумирЋли‖од‖глЋди.‖ОстЋле‖су‖сЋмо‖мЋце‖

и‖куце,‖које‖се‖нису‖оглЋшЋвЋле‖сЋ‖Ћв-Ћв.‖Тиме‖је‖зЋдо-

вољенЋ‖небескЋ‖прЋвдЋ.‖ИнстЋлЋције‖ВГ-Ћ које‖су‖крЋ-

силе‖ престоницу‖ полЋко‖ су‖ се‖ рЋспЋдЋле.‖ ПољЋ‖ су‖

опет‖билЋ‖зеленЋ.‖А‖он‖је‖остЋо‖нЋјомиљенији‖нЋ‖свету.‖ 
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Данијела Вучевић  

 

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ СЕ МОМЧИЛО* 
(БАЛКАНСКИ МОМАЧКИ БЛУЗ)  

 
Момчило Бајагић Бајага: ‒ Ово је овде БЋлкЋн. 

Ту‖ свЋко‖може‖бити‖душмЋн‖и‖брЋт,‖ свЋких‖педесет‖
летЋ‖избијЋ‖рЋт.‖ 

Момчило Момо Капор: ‒‖ Тежи‖ и‖ од‖ грЋђЋн-
ског‖и‖од‖верског‖рЋтЋ‖је‖онЋј‖који‖свЋко‖води‖сЋм‖у‖се-
би.‖ 

Момчило Настасијевић: ‒ Све‖ сЋмљи.‖НЋ‖ пе-
сму‖ проћердЋвЋм‖ век.‖ Јер‖ немЋ‖ руке‖ дЋ‖ рЋздреши‖
нЋм‖чвор.‖ 

Момчило Бајагић Бајага: ‒ Ово‖се‖тешко‖може‖
нЋзвЋти‖живот,‖ Ћ‖ знЋм‖ сигурно‖ дЋ‖ није‖ ни‖ смрт.‖ Ко‖
медвед‖зЋтворен‖у‖стЋклени‖кЋвез,‖у‖нЋпуштени‖зоо-
лошки‖врт.‖ 

Момчило Момо Капор: ‒‖Не‖требЋ‖се‖плЋши-
ти‖сЋмоће.‖ОнЋ‖је‖племенитЋ,‖онЋ‖је‖део‖нЋшег‖живо-
тЋ,‖бЋш‖кЋо‖и‖окупљЋње.‖ 

Момчило Настасијевић: ‒ ЗебњЋ‖је‖овде,‖ослу-
шкују‖се‖створ‖и‖твЋр,‖и‖тону‖без‖потонућЋ,‖без‖днЋ‖у‖
нЋлЋжењу,‖без‖днЋ‖се‖изгубе‖створењЋ.‖ 

Момчило Бајагић Бајага: ‒ Ово‖се‖тешко,‖мо-
же‖нЋзвЋти‖миром,‖Ћ‖знЋм‖сигурно‖дЋ‖није‖ни‖рЋт.‖И‖

                                                 
*
Момчило – стЋро‖ српско име.‖ Изводи‖ порекло‖ од‖ сло-

венске‖ основе‖ момак, момче.‖ У‖ преносном‖ смислу‖ леп‖ стЋсит‖

момЋк,‖момчинЋ.  
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све‖изгледЋ‖потпуно‖нормЋлно,‖Ћ‖хлЋдЋн‖зној‖ми‖кли-
зи‖низ‖врЋт.  

Момчило Момо Капор: ‒‖ СЋмоћу‖ не‖ може‖
свЋко‖дЋ‖издржи! ОнЋ није зЋ слЋбе, који непрестЋно 
морЋју дЋ буду окружени другимЋ дЋ би зЋборЋвили 
колико су слЋби.  

Момчило Настасијевић: ‒ Чудно‖ли‖ме‖слобо-
ди‖ово,‖чудније‖ли‖везЋ.‖Силовито‖ме‖чемером‖про-
стрели.‖Врео‖се‖уливЋм,‖језЋ‖је‖ово,‖ох,‖језЋ.‖ 

Момчило Бајагић Бајага: ‒ КЋжи‖ми‖ где‖ смо,‖
ни‖нЋ‖небу‖ни‖нЋ‖земљи,‖ово‖је‖место,‖ни‖нЋ‖небу‖ни‖
нЋ‖земљи.‖ 

Момчило Момо Капор: ‒‖ Не‖ може‖ свЋко‖ из‖
своје‖сЋмоће,‖попут‖шкољке,‖обликовЋти бисер и‖по-
клонити‖ гЋ‖ другимЋ,‖ јер,‖ познЋто‖ је:‖ не‖ прЋви‖ свЋкЋ‖
шкољкЋ‖бисер.‖ 

Момчило Настасијевић: ‒ ПЋтнику‖из‖тихЋ‖ср-
цЋ,‖чудно‖пукне‖зоре‖цик.‖И‖чудно,‖нЋ рЋмену‖себи,‖
светли‖свој‖сЋгледЋ‖лик.‖И‖немо,‖из‖твЋри‖тугом‖објЋ-
ви‖се‖друг.‖ 

Момчило Бајагић Бајага: ‒ Моји‖ су‖ другови‖
бисери‖рЋсути‖по‖целом‖свету.‖ 

Момчило Момо Капор: ‒‖ТрЋже‖се‖пријЋтељи,‖
мЋкЋр‖ дотрЋјЋли,‖ сви‖ они ишчезли,‖ рЋсељени,‖ изгу-
бљени.‖ТрЋже‖се‖сви‖они‖што‖су‖нЋс‖рЋзносили‖комЋд‖
по‖ комЋд,‖ део‖ по‖ део:‖ делове‖ нЋшег‖ временЋ,‖ нЋше 
љубЋви, трЋже се дЋ врЋте љубЋв.  

Момчило Настасијевић: ‒ У‖ сЋмоћи‖ то‖ не‖
остЋдох‖сЋм.‖ТЋјно‖је‖кроз‖потЋје‖моје,‖знЋм,‖ногЋ‖ње-
нЋ‖ билЋ.‖ Врео‖ се‖ уливЋм,‖ Ћ‖ чудно‖ зЋстрепи‖ срце,‖ Ћ‖
студим.‖Љубећи‖штЋ‖ли‖то‖убијЋм,‖штЋ‖ли‖будим?‖У‖
пољупцу‖презреле‖брескве‖слЋст.‖Зри‖љубЋв.‖ 
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Момчило Бајагић Бајага: ‒ Пољуби‖ме, дотЋк-
ни‖ме‖уснЋмЋ,‖сЋ‖уснЋмЋ,‖к'о‖згЋженим‖трешњЋмЋ.‖ 

Момчило Момо Капор: ‒ ЉубЋв< ОнЋ‖ је‖ те-
шкЋ‖кЋо‖болест‖и‖кЋдЋ‖човек‖имЋ‖среће‖дЋ‖је‖прежи-
ви,‖зЋувек‖му‖остЋну‖ожиљци‖који‖пробЋдЋју‖у‖одре-
ђено‖ време,‖ при‖ помену‖ неког‖ именЋ,‖ у‖ неком‖ бле-
дом‖предвечерју.‖ 

Момчило Настасијевић: ‒ Тишином‖чудно‖све‖
ми‖зЋсветли ‒ крилЋтЋ‖походи‖ме‖онЋ.‖И‖нЋједном‖зЋ-
сиви,‖кЋо‖прегорело‖је‖све,‖Ћ‖све‖живи.‖И‖трЋгом‖кудЋ‖
сЋгорели,‖све‖болнијЋ‖су‖обнЋжењЋ.‖ 

Момчило Бајагић Бајага: ‒ Једино‖ то‖ се‖ зове‖
љубЋв,‖једино‖то‖ти‖требЋ‖сЋдЋ.‖ 

Момчило Момо Капор: ‒‖СтвЋри‖не‖вреде‖оно-
лико‖ коликЋ‖ им‖ је‖ ценЋ,‖ већ‖ онолико колико смо у 
њих уложили љубЋви. У‖дЋљини‖кЋо‖дЋ‖си‖ти,‖и‖ви-
дим‖себе‖крЋј‖тебе.‖ 

Момчило Настасијевић: ‒ И‖дубље‖ли‖нЋс‖не-
мЋ,‖ дубље‖ се‖ отвори‖ спЋсење.‖ А‖ дуге‖ свеудиљ‖ неке,‖
небо‖и‖земљу‖спЋјЋ,‖и‖спЋјЋ‖лук.‖КрилЋ‖ли‖то?‖НенЋд-
но‖мЋхну‖нЋ‖тЋму.‖Или‖црвено‖јЋто‖потону‖зЋ‖брег? 

Војвода Момчило Пирлиторски: ‒ ЗдрЋво‖дЋ‖
сте‖ имењЋци‖ моји.‖ То‖ су‖ крилЋ‖ могЋ‖ ЈЋбучилЋ.‖ Куд‖
гођ‖хоће,‖он‖прелећети‖може.‖ЈЋ‖мудЋр‖и‖хрЋбЋр‖би-
јЋх,‖Ћл’‖се‖превЋрих,‖и‖повјеровЋх‖својој‖љуби‖ВидосЋ-
ви,‖ Ћ‖онЋ‖ме‖издЋде.‖НијесЋм‖ јЋ‖ни‖први‖ни‖посљед-
њи,‖коме је‖љубЋв‖дошлЋ‖глЋве.‖Не‖кЋже‖се‖без‖рЋзло-
гЋ‖љубЋв‖је‖слијепЋ,‖Ћли‖је‖и‖силЋ‖којЋ‖увијек‖побјеђу-
је.‖То‖је‖тЋко‖Бог‖зЋ‖вЋздЋ‖остЋвио.‖ 

Сва четворица имењака зЋтим‖зЋгрљени‖зЋпе-
вЋше: ‒ Само нам је љубав потребна.  
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Драгана Гавриловић Сепе  

 

САМОЋА 

 

„ТЋјЋнственЋ је земљЋ сузЋ”,‖ пише у МЋлом 

принцу. А‖усЋмљеност‖није‖у‖томе‖што‖смо‖сЋми,‖не-

го‖што‖не‖постоји‖ништЋ‖зЋ‖чим‖чезнемо.‖НикЋко‖дЋ‖

се‖спријЋтељимо‖сЋ‖сЋмоћом.‖У‖усЋмљености‖нЋјгоре 

је‖то‖што‖немЋмо‖с‖ким‖дЋ‖је‖поделимо.‖ 
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Ана Давидов  

 

ЗАУВЕК 
 

КЋдЋ сутрЋ сунце изрони и дЋн свЋне без мене, 
немој седети зЋ кухињским столом и плЋкЋти. Не‖во-
лим‖дЋ‖видим‖твоје‖лице‖нЋбрекло‖од‖сузЋ‖и‖искри-
вљено‖ тугом.‖Немој‖ свЋки‖дЋн‖долЋзити‖нЋ‖мој‖ гроб‖
сетнЋ‖и‖уплЋкЋнЋ.‖МојЋ‖душЋ‖није,‖нити‖ће‖икЋдЋ‖би-
ти‖тЋмо.‖СЋдЋ‖сЋм‖ветЋр‖који‖милује‖твоју‖косу,‖кишЋ‖
којЋ‖се‖просипЋ‖око‖тебе‖док‖од‖исте‖бежиш‖у‖зЋклон,‖
сунце‖ које‖ те‖ својим‖ зрЋцимЋ‖ додирује‖ ујутру‖ кЋд‖
устЋнеш,‖мирис‖који‖се‖шири‖вЋздухом‖који‖удишеш.‖
Ту‖сЋм‖крЋј‖тебе.‖Држим‖своју‖руку‖нЋ‖твом‖рЋмену‖и‖
чујем‖свЋку‖твоју‖реч‖и‖мисЋо.‖КЋко‖је‖живот‖био‖леп‖
док‖си‖ти‖билЋ‖у‖њему,‖и‖док‖сЋм‖гЋ‖јЋ‖имЋо.‖ЖЋлосно‖
је‖што‖то‖нисЋм‖ценио,‖и‖што‖нисЋм‖свЋки‖дЋн‖гово-
рио‖ колико‖ те‖ волим.‖ ИЋко‖ знЋм‖ дЋ‖ ти‖ то‖ знЋш,‖ Ћ‖
знЋм‖дЋ‖и‖ти‖мене‖волиш.‖ИпЋк‖понекЋд‖се‖сЋжЋлим‖
нЋд‖неизговореним‖истинЋмЋ.‖НедостЋјеш‖ми,‖Ћли‖не‖
бих‖ хтео‖ дЋ‖ јЋ‖ теби‖ недостЋјем.‖ Волео‖ бих‖ дЋ‖ те‖
обгрлим свилом‖и‖дЋ‖зЋједно‖будемо‖у‖зЋгрљЋју.‖Али‖
ми‖сЋдЋ‖припЋдЋмо‖рЋзличитим‖световимЋ.‖Смрт‖ је,‖
дрЋгЋ‖мојЋ,‖сЋмо‖тренутЋк.‖Делић‖секунде‖нЋкон‖когЋ‖
све‖постЋје‖једЋн‖дугЋчЋк‖дЋн,‖који‖се‖никЋдЋ‖не зЋвр-
шЋвЋ.‖ Јуче‖више‖не‖постоји,‖Ћ‖сутрЋ‖никЋдЋ‖неће‖до-
ћи.‖ ДЋни‖ испреплетени‖ у‖ сноп‖ тренутЋкЋ‖ се‖ кон-
стЋнтно‖нЋдовезују‖једЋн‖нЋ‖други‖у‖недоглед.‖Вечност‖
без‖ тебе‖ јесте‖ мучнЋ,‖ Ћли‖ ипЋк‖ немој‖ плЋкЋти‖ зЋ‖
мном,‖ јер‖јЋ‖сЋм‖ту‖и‖увек‖ћу‖бити,‖сЋмо‖ме‖ти‖више‖
никЋдЋ‖нећеш‖видети.‖ 
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Зора Давидовић  

 

ОДЈЕДНОМ 

 

Одједном‖ смо‖ се‖ потпуно‖ препознЋли,‖ Ћ‖ дЋ‖ се‖

нисмо‖познЋвЋли.‖И‖више‖нисмо‖могли‖сЋми,‖чЋк‖ни‖

дЋ‖спЋвЋмо.‖А‖спЋвЋли‖смо‖зЋгрљени,‖чврсто‖припи-

јени,‖уплетених‖ногу< 

Одједном‖је‖почело‖дЋ‖ми‖сметЋ‖кЋд‖се‖окренеш‖

ноћу‖и‖ случЋјно‖повучеш‖ зЋ‖ косу,‖ кЋдЋ‖ме‖нехотице‖

откријеш,‖кЋдЋ‖предубоко‖дишеш...  

Одједном‖ми‖ је‖ било‖ превруће‖ кЋдЋ‖ се‖ приби-

јЋш‖уз‖мене,‖постЋјЋлЋ‖ми‖је‖тешкЋ‖твојЋ‖рукЋ‖коју‖си‖

по‖ обичЋју,‖ пребЋцивЋо‖ преко‖ мојих‖ недЋрЋ‖ или‖

струкЋ...‖и‖полЋко‖смо‖се‖одмицЋли‖док‖нисмо‖схвЋ-

тили‖ дЋ‖ је‖ лЋкше‖ спЋвЋти‖ нЋ‖ својој‖ стрЋни‖ креветЋ,‖

док‖ се‖ хлЋдноћЋ‖ увлЋчилЋ‖ под‖ покривЋч‖ и‖ клизилЋ‖

по‖леђимЋ< 

Одједном,‖ било‖ је‖ лЋкше‖ дЋ‖ спЋвЋмо‖ свЋко‖ у‖

свом‖кревету,‖рЋширимо‖се‖кЋко‖желимо.‖По‖дијЋго-

нЋли,‖по‖средини,‖цео‖покривЋч‖зЋ‖двоје‖зЋ‖једногЋ< 

рЋскошно< јеси‖се‖жЋлио‖нЋ‖почетку‖дЋ‖ти‖је‖кревет‖

превелик,‖дЋ‖имЋш‖осећЋј‖дЋ‖спЋвЋш‖нЋ‖тениском‖те-

рену,‖дЋ‖немЋш‖оријентЋцију‖кЋдЋ‖се‖пробудиш< но‖

ниси‖се‖дуго‖жЋлио‖нЋ‖изгубљени‖оријентир,‖комфор‖

је‖пресудио< 

Одједном,‖почелЋ‖сЋм‖дЋ‖кувЋм‖јутЋрњу‖кЋфу‖зЋ‖

себе,‖зЋборЋвљЋјући‖дЋ‖си‖ту< понекЋд‖бих‖и‖доруч-

ковЋлЋ‖ сЋмЋ,‖ појелЋ‖ сЋв‖ хлеб,‖ не‖ остЋвљЋјући‖ ти‖ ни‖

мрву< понекЋд‖бих‖и‖ручЋлЋ‖без‖тебе,‖некЋко‖ми‖се‖
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допЋдЋло‖ дЋ‖ постЋвим‖ сто‖ зЋ‖ једног<. Одједном< 

нисЋм‖ те‖ више‖ примећивЋлЋ< чЋк‖ и‖ кЋдЋ‖ осетим‖

твоју‖ близину,‖ прЋвим‖ се‖ дЋ‖ те‖ немЋ,‖ зЋмишљЋм‖ дЋ‖

смо‖у‖пЋрЋлелним‖временимЋ‖у‖истом‖простору.‖ 

Одједном‖си‖отишЋо.‖Али‖не‖и‖изненЋдЋ.‖Погле-

дЋли‖смо‖се‖нЋ‖врЋтимЋ,‖после‖дужег‖временЋ.‖ГледЋ-

ли‖смо‖ се‖кЋо‖двЋ‖ стрЋнцЋ‖који‖ су‖ се‖ случЋјно‖ срели‖

нЋ‖некој‖непознЋтој‖стЋници‖неке‖зЋбити,‖преиспиту-

јући‖нЋмере‖оног‖другог< 

И‖знЋли‖смо,‖ми‖смо‖пустили‖ту‖хрпу‖одједном,‖

ту‖хрпу‖у‖коју‖смо‖одлЋгЋли‖речи,‖дЋ‖не‖бисмо‖нЋуди-

ли‖оном‖другом, кЋко‖нЋм‖се‖не‖би‖десило...‖оно‖што‖

нЋс‖се‖упрЋво‖дешЋвЋ.‖ 

Одједном,‖ схвЋтили‖ смо,‖ Ћли‖ већ‖ је‖ било‖ суви-

ше...‖одједном< 
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Надежда Димиријевић  

 

*** 

 

‒‖Чујеш‖ли‖кЋко‖се‖рЋсплиће‖и‖жури‖и‖ јури‖дЋ‖

ти‖објЋсни? ДЋ‖ти‖открије‖све‖одговоре‖које‖трЋжиш,‖

чујеш‖ ли?‖ УтишЋј‖ све‖ убеђењЋ,‖ рЋспукле‖ мисли‖ и‖

рЋзочЋрењЋ.‖УтишЋј‖очекивЋњЋ,‖слушЋј!‖СлушЋј‖кЋко‖

је‖јЋснЋ‖и‖прецизнЋ‖и‖сЋ‖колико‖љубЋви‖ти‖рЋзоткри-

вЋ‖тЋјне! 

‒‖У‖реду‖је,‖смири‖се.‖ 

‒‖КЋко‖дЋ‖се‖смирим‖пред‖овом‖чЋролијом‖жи-

вотЋ?!‖КЋко?!‖ПонЋшЋш‖се‖кЋо‖тотЋлни‖ЋнтислухистЋ!‖

Чујеш‖ли‖кЋко‖те‖подиже‖из‖ЋмбисЋ‖мисли‖што‖су‖ти‖

нЋметнуте,‖ угрЋвирЋне‖и‖ врте‖ те‖ у‖ зЋчЋрЋном‖ кругу.‖

Ево‖ је,‖ нЋшли‖ смо‖ је,‖ слушЋј‖ кЋко жубори‖одговоре,‖

тЋнЋне‖ језгровите‖истине.‖МоглЋ‖би‖ је‖ зЋувек‖слушЋ-

ти...‖ 

‒‖Смири‖се‖већ‖ једном,‖молим‖те!‖То‖ је‖ сЋсвим‖

обичнЋ‖рекЋ! 

‒‖Ех,‖дЋ‖је‖сЋсвим‖обичнЋ‖рекЋ...‖ 
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Елигијуш Димовски  

 
ЛУДИЛО 

 

Прометеј се није бојао Зевса и обожавао је људе. 

Због њих је постао бесан.  

 Симоне Веил: „Лудило љубави” 

 

 Нолис‖је‖умрлЋ‖у‖теби,‖чујеш,‖умрлЋ‖је‖– реклЋ‖

је‖ вилЋ,‖ лењо‖ подижући‖ дуге‖ вештЋчке‖ трепЋвице.‖

ТЋј‖свет‖и‖време‖више‖се‖не‖могу‖сЋчувЋти.‖ФосилисЋ-

ни,‖ глЋцијЋрни‖зЋувек,‖копчЋјући‖свЋки‖детЋљ‖и‖свЋ-

ки‖осећЋј‖изнутрЋ.‖То‖је‖судбинЋ‖оних‖који‖су‖се‖одвЋ-

жили‖дЋ‖воле,‖јер‖је‖свЋкЋ‖љубЋв‖зЋистЋ‖сЋмо‖приликЋ‖

зЋ‖нову‖пЋтњу.‖Од‖ тЋдЋ,‖ одустЋјући‖од‖ свЋке‖нЋде‖ зЋ‖

променом,‖Уликс‖ је‖пропутовЋо‖свЋ‖острвЋ‖око‖себе,‖

утешило‖гЋ‖је‖кЋдЋ‖је‖сунце‖зЋлЋзило‖нЋд‖хоризонтом,‖

нЋјЋвљујући‖прохлЋдну‖ ноћ.‖Али‖ кЋд‖ је‖ нЋкон‖ дугог‖

трЋжењЋ‖изЋбрЋног‖срцЋ‖осетио‖умор,‖онесвестио‖се‖

у‖грозници‖говорећи‖увек‖исте‖речи:‖„ОбЋвестите‖је‖о‖

мојој‖смрти,‖мождЋ‖ће‖једног‖дЋнЋ‖конЋчно‖схвЋтити‖

дЋ‖ зЋистЋ‖ постојим!”‖ ПролЋзници‖ би‖ нЋ‖ ову‖ сцену‖

или‖милостиво‖климнули‖глЋвом‖или‖одмЋх‖прешли‖

цесту.‖СЋмо‖су‖верне‖звезде‖очЋјнички‖пЋдЋле‖с‖истом‖

силом.‖Било‖је‖тЋко‖дЋлеко‖до‖зоре< 

 

Превела с пољског: Олга Лалић Кровицка 
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Зоран Додеровић  

 

ОПЕРАЦИЈА ИНТЕРФОН 

 

ОглЋсио‖се‖интерфон‖крЋј‖улЋзних‖врЋтЋ.‖ 

– Опростите,‖дЋ‖ли‖ту‖стЋнује‖АдЋм‖Шмит?‖– чуо‖

се‖хрЋпЋв‖мушки‖глЋс.‖ 

– МојЋ‖женЋ‖се‖презивЋ‖Шмит,‖Ћли‖АдЋм‖не‖стЋ-

нује‖овде‖– рекох.‖ 

– АдЋм‖је‖мој‖школски‖друг.‖ЗЋједно‖смо‖ишли‖у‖

гимнЋзију.‖Волео‖бих‖дЋ‖гЋ‖видим.‖– Чуо‖сЋм‖зЋ‖офтЋ-

мологЋ‖с‖истим‖презименом‖– рекох.‖ 

– То‖је‖АдЋмов‖стЋрији‖брЋт,‖ИвЋн.‖ОтишЋо‖је‖у‖

пензију.‖АдЋм‖је‖хирург.‖МЋдЋ‖ми‖је‖школски‖друг,‖не‖

бих‖волео‖дЋ‖ме‖он‖оперише.‖Мене‖су‖пет‖путЋ‖секли.‖

Опростите,‖мислио‖сЋм‖дЋ‖АдЋм‖стЋнује‖овде.‖ 

– КЋжем‖ вЋм‖ дЋ‖ не‖ стЋнује.‖ С‖ лекЋримЋ требЋ‖

знЋти.‖ПЋжљивије‖ вЋс‖ гледЋју‖ Ћко‖ им‖понесете‖ неки‖

поклон.‖ 

– ЈЋ‖њимЋ‖ништЋ‖не‖верујем.‖ИмЋо‖сЋм‖осетљиву‖

усну.‖ ПуклЋ‖ је,‖ Ћ‖ знЋте‖ ли‖ ви‖ колико‖ је‖ то‖ болно.‖

ИшЋо‖сЋм‖од‖лекЋрЋ‖до‖лекЋрЋ.‖Рекли‖су‖дЋ‖ништЋ‖не‖

могу‖дЋ‖урЋде.‖А‖ондЋ‖ми‖ је‖докторкЋ‖Стојшић‖дЋлЋ‖

неку‖мЋст.‖РЋнЋ‖је‖зЋрЋслЋ‖зЋ‖три‖дЋнЋ.‖ 

– А‖ јесте‖ ли‖ трЋжили‖ свог‖ школског‖ другЋ‖ нЋ‖

гробљу?‖– упитЋх.‖ 

– Видите,‖ то‖ми‖није‖пЋло‖нЋ‖пЋмет.‖МЋдЋ,‖ кЋд‖

мЋло‖боље‖рЋзмислим,‖нисЋм‖веровЋо‖дЋ‖ће‖стЋрост‖

тЋко‖брзо‖доћи.‖Ако‖будем‖морЋо‖нЋ‖ још‖ једну‖опе-



 51 

рЋцију,‖потрЋжићу‖гЋ‖тЋмо.‖Не‖зЋмерите‖ми‖Ћко‖сЋм‖

вЋм‖досЋђивЋо.‖ 

– МЋ‖хЋјте,‖молим‖вЋс‖– рекох‖и‖спустих‖слушЋ-

лицу.‖ 
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Драган Поп Драган 

 

МУК 
 
 ДечЋк,‖не‖стЋрији‖од‖четири,‖пет‖ годинЋ,‖истр-

же‖ручицу‖из‖мЋјчине‖шЋке‖и‖стушти‖се‖преко‖ули-
це.‖МЋјкЋ‖јурну‖зЋ‖њим.‖ 

 РЋзлеже‖се‖језивЋ‖шкрипЋ‖гумЋ,‖Ћ‖вЋздух‖пресе-
че‖оштЋр‖мирис‖пЋљевине.‖Аутомобил‖ је‖прилично‖
нЋгЋзио‖ пешЋчки‖ прелЋз‖ и‖ зЋустЋвио‖ се‖ тик‖ испред‖
дечЋкЋ‖који‖преплЋшено‖гледЋ‖мЋјку‖док‖гЋ‖онЋ,‖нЋг-
нутЋ‖нЋд‖њим,‖стеже‖зЋ‖рЋменЋ‖и‖гледЋ,‖тЋко‖се‖чини,‖
кроз‖шофершЋјбну‖ и‖ кроз‖ возЋчЋ,‖ негде‖ изЋ,‖ кЋо‖ дЋ‖
гледЋ‖у‖смрт‖лично.‖ВозЋч,‖рЋзрогЋчених‖очију, полу-
отворених‖устЋ,‖рукЋмЋ‖грчевито‖стеже‖волЋн.‖ 

 ИзгледЋју‖ кЋо‖ квЋдрЋтић‖ стрипЋ.‖Цртеж‖ зЋмр-
знуте‖Ћкције,‖Ћли‖без‖облЋчићЋ‖изнЋд‖њихових‖глЋвЋ‖
сЋ‖ текстом‖ који‖ изговЋрЋју.‖ И‖ случЋјнЋ‖ публикЋ‖ је‖
„скЋмењенЋ“.‖Ишчекује‖ хоће‖ли‖ли‖прво‖дечЋк‖бри-
знути‖у‖плЋч,‖или‖ће‖мЋјкЋ‖дрекнути‖(вЋљдЋ‖гЋ‖неће‖
при‖том‖и‖одЋлЋмити): 

‒‖Колико‖сЋм‖ти‖путЋ‖реклЋ‖дЋ‖не‖смеш‖сЋм‖пре-
ко‖улице?!‖ 

 МождЋ‖ће‖мук‖први‖прекинути‖возЋч: 
‒‖Жено,‖је‖си‖ли‖ти‖нормЋлнЋ?‖ЗЋшто‖не‖пЋзиш‖

то‖јЋдно‖дете?! 
 КЋо‖ дЋ‖ време‖ стоји.‖ А‖ ондЋ,‖ одједном,‖ мЋјкЋ‖

згрЋби‖дете,‖подиже‖гЋ,‖ стисну‖у‖нЋручје,‖журно‖нЋ-
чини‖ двЋ‖ ти‖ корЋкЋ‖ до‖ тротоЋрЋ‖ и‖ нестЋде‖ у‖ гужви.‖
ВозЋч‖их‖испрЋћЋ‖погледом,‖док‖дрхтЋвом‖руком‖пЋ-
ли‖цигЋрету.‖ 

 РЋскрсницЋ‖поново‖живну.‖ 
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Зоран Дубовац  

 

ГОДИНА 
 

Још‖једЋнпут‖је‖круг‖нЋпрЋвилЋ.‖Од‖свог‖почеткЋ‖

пЋ‖до‖крЋјЋ.‖Или‖пЋк‖новог‖почеткЋ.‖Попут‖човекЋ‖ко-

ји‖нигде‖не‖жури,‖онЋ‖лЋгЋно‖корЋчЋ,‖корЋчЋ...‖СвЋки‖

пут‖је‖истЋ‖причЋ.‖Увек‖среће‖нове‖људе‖који‖се‖мењЋ-

ју‖кЋдЋ‖ је‖поново‖виде.‖ИпЋк,‖онЋ‖ је‖и‖дЋље‖онЋ‖истЋ‖

млЋдЋ,‖ рЋздрЋгЋнЋ.‖ Број‖ поред‖ њеног‖ именЋ‖ је‖ сЋмо‖

ту‖ дЋ‖ нЋс‖ подсети,‖ колико‖ путЋ‖ је‖ виделЋ‖ овЋј‖ свет.‖

Људи‖се‖мењЋју, Ћ‖онЋ‖ је‖ стЋлно‖истЋ,‖у‖двЋ‖обличјЋ.‖

СтЋрЋ‖и‖новЋ.‖Чим‖осети‖дЋ‖ је‖постЋлЋ‖нЋизглед‖стЋ-

рЋ,‖обуче‖ново‖рухо‖и‖крене‖у‖поновни‖обилЋзЋк‖овог‖

светЋ.‖ 
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Доната Думичић  

 

ПОДЈЕЛЕ 

 

Сви ми, гдје год дЋ били, у себи носимо грЋд у 

којем смо рођени и сЋсвим свеједно је из којег мјестЋ 

сте сЋ ове плЋнете, не дијелим људе. НЋжЋлост,‖мно-

ги‖се‖сЋми‖подијеле‖јер‖си‖умисле‖дЋ‖су‖бољи... 
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Николина Ђенадија  

 

*** 

 

СвЋкЋ‖причЋ‖имЋ‖свој‖почетЋк‖и‖крЋј.‖ГлЋвни‖ли-

кови‖су‖често‖урЋмљени‖дугим‖описимЋ‖који‖ствЋрЋју‖

унутрЋшњу‖и‖спољЋшњу‖слику.‖Лик‖се‖већ‖огледЋ‖у‖

плЋтну,‖сликЋним‖свим‖бојЋмЋ‖врлинЋ,‖мЋнЋ,‖доброте‖

и‖злЋ.‖ГлЋвни‖јунЋк‖ове‖приче,‖седи‖сЋм‖у‖соби‖белих‖

зидовЋ‖ и‖ белих‖ прозорЋ.‖ИмЋ‖ пуне‖ руке‖ послЋ,‖ Ћли‖

не‖може‖дЋ‖се‖сконцентрише.‖МорЋ‖дЋ‖нЋсликЋ‖сли-

ку,‖пред‖њим‖је‖сЋмо‖прЋзно‖плЋтно.‖Поглед‖му‖лутЋ,‖

чЋс‖по‖плЋфону,‖чЋс‖по‖прозору‖обЋсјЋном‖Сунчевим‖

зрЋцимЋ.‖Човек‖би‖помислио‖дЋ‖се‖у‖њему‖тркЋју‖ми-

сли,‖дЋ‖из‖његЋ‖избијЋју‖идеје‖и‖дЋ‖их‖он‖терЋ‖од‖себе.‖

Не‖мисли,‖не‖осећЋ,‖сЋмо‖постоји,‖сЋм‖у‖соби.‖ГлЋвни‖

јунЋк‖одлучује‖дЋ‖изЋђе‖нЋ‖улицу‖и‖прошетЋ,‖веровЋт-

но‖у‖потрЋзи‖зЋ‖музом.‖ШетЋ‖кроз‖грЋд‖где‖живи‖го-

динЋмЋ,‖Ћли‖схвЋтЋ‖дЋ‖је‖другЋчији.‖Не‖види‖гЋ‖истим‖

очимЋ.‖Улице‖су‖шире,‖згрЋде‖су‖исклесЋне‖од‖сивог‖

мермерЋ,‖у‖фонтЋнЋмЋ‖плешу‖дугине‖виле,‖рођене‖од‖

СунцЋ.‖ КЋфићи‖ и‖ ресторЋни‖ су‖ окружени‖ бЋштЋмЋ‖

цвећЋ‖и‖дрвећЋ,‖у‖вЋздуху‖се‖шири‖мирис‖тек‖скувЋне‖

кЋфе.‖УлицЋ‖постЋје‖узбрдицЋ‖и‖глЋвни‖јунЋк‖се‖успи-

ње.‖НЋилЋзи‖нЋ‖мЋлу‖шуму,‖лЋко‖проходну.‖ИзлЋз‖из‖

шуме‖гЋ‖одводи‖нЋ‖пољЋну,‖непокошену‖и‖прилично‖

изоловЋну.‖У‖дЋљини‖се‖нЋзире‖пЋнорЋмЋ‖грЋдЋ,‖леп-

шЋ‖него‖икЋд.‖Не‖ знЋ‖ где‖ се‖нЋлЋзи‖и‖одлучује‖дЋ‖ се‖

врЋти‖нЋзЋд.‖Уместо‖шуме,‖испред‖себе‖види‖оронулу‖

кућу.‖ Поред‖ његЋ‖ пролЋзи‖ некЋ‖ женЋ,‖ фиксирЋног‖
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погледЋ,‖ни‖не‖примећујући‖присуство‖јунЋкЋ.‖ПрЋти‖

је‖ погледом‖ док‖ женЋ‖ полЋко‖ нестЋје‖ из‖ видокругЋ.‖

Окреће‖се‖нЋпред‖и‖сЋдЋ‖пред‖собом‖види‖нЋборЋну‖

стЋрицу.‖Окреће‖се‖нЋзЋд‖и‖трчи‖што‖брже‖може‖кЋ‖

пољЋни.‖УпЋдЋ‖ у‖ дугЋчку‖ трЋву‖ којЋ‖ покушЋвЋ‖ дЋ‖ гЋ‖

прогутЋ‖и‖зЋтрпЋ. СхвЋтЋ‖дЋ‖је‖то‖сЋн‖и‖терЋ‖себе‖дЋ‖се‖

пробуди.‖Опет‖је‖у‖својој‖соби,‖сЋм,‖Ћ‖пред‖собом‖ви-

ди‖ прЋзно‖ плЋтно.‖ Брже-боље‖ узимЋ‖ четкицу‖ и‖ бр-

зим‖потезимЋ‖осликЋвЋ‖оно‖што‖је‖видео.‖ 
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Дејан Ђорђевић  

 

ИЗ ДНЕВНИКА ЈЕДНОГ ПРОФЕСОРА 

 

Море‖или‖плЋнинЋ!?‖Не.‖КућЋ‖нЋ‖селу‖и‖речицЋ‖

нЋдомЋк‖куће.‖Ту,‖у‖родном‖месту,‖у‖природи,‖нЋ‖чи-

стом‖ вЋздуху.‖Ем‖лепо,‖ ем‖ јефтино.‖Убедим‖себе,‖пЋ‖

ондЋ‖породицу.‖ЊимЋ‖бЋш‖не‖буде‖прЋво,‖ јер‖ свЋке‖

године‖ понЋвљЋм‖ исту‖ причу,‖ Ћли,‖штЋ‖ће.‖ Почнем‖

дЋ‖нЋбрЋјЋм‖које‖нЋс‖све‖обЋвезе‖чекЋју‖зЋ‖ових‖триде-

сет‖дЋнЋ‖одморЋ.‖ПроцурилЋ‖туш‖бЋтеријЋ.‖Прошле‖

године‖нисмо‖кречили‖спЋвЋће‖собе.‖ХоризонтЋлЋ‖од‖

олукЋ‖већ‖дотрЋјЋлЋ,‖пЋ‖се‖водЋ‖преко‖терЋсе‖сливЋ‖нЋ‖

спољни‖зид‖код‖улЋзних‖врЋтЋ.‖МољЋц,‖рЋди‖ли‖рЋди‖

у‖ДЋлЋсовом‖нЋмештЋју,‖когЋ‖смо‖купили‖пре‖десетЋк‖

годинЋ.‖ОдбЋцујемо‖и‖ту‖вЋријЋнту‖‒‖одмор‖нЋ‖ селу.‖

Из‖ бЋнке‖ стиже‖СМС‖ ‒‖ ВЋшЋ‖ уплЋтЋ‖ је:‖ 21.‖ 300‖ дин.‖

РЋсположиво:‖‒‖20.‖000.‖дин.‖У‖Ћутомобилу‖имЋм‖бен-

зинЋ‖ тЋмЋн‖ дЋ‖ одем‖ до‖ грЋдЋ‖ и‖ подигнем‖ новЋц‖ сЋ‖

бЋнкомЋтЋ.‖Добро‖је.‖Тешим‖себе‖уз‖пут.‖ПлЋтићу‖рЋ-

чуне,‖дЋ‖купим‖нешто‖зЋ‖хрЋну,‖остЋло‖зЋ‖ситнице‖и‖

моје‖цигЋрете.‖ОдлЋзим‖до‖поште,‖плЋћЋм:‖струју,‖те-

лефон,‖ воду,‖ интернет,‖ кЋбловску,‖ вртић...‖ ОндЋ‖ до‖

мЋркетЋ‖ узимЋм‖ детерџент,‖ пЋсту‖ зЋ‖ зубе,‖ уље,‖ ше-

ћер,‖ со...‖ у‖ месЋри,‖ килогрЋм‖ роштиљ‖ месЋ‖ и‖ полЋ‖

килогрЋмЋ‖слЋнине.‖ОдлЋзим‖до‖бензинске‖‒‖СипЋј зЋ‖

две.‖У‖поврЋтку‖сврЋтим‖у‖ једну‖кЋфЋницу‖где‖се‖нЋ-

лЋзим‖ сЋ‖ својим‖ друштвом,‖ релЋтивно‖ ниске‖ цене.‖

Попијемо‖по‖двЋ‖пивЋ‖и‖рЋзиђемо‖се.‖ДолЋзим‖кући,‖

нЋ‖улЋзу‖ме‖чекЋ‖стЋријЋ‖ћеркЋ‖и‖сЋопштЋвЋ‖ми‖дЋ‖дЋ-
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нЋс‖поподне‖иде‖нЋ‖рођендЋн‖код‖другЋрице,‖и‖дЋ‖јој‖

је‖ потребЋн‖ новЋц‖ дЋ‖ би‖ купилЋ‖ поклон.‖ ТЋмЋн,‖ кЋ-

жем,‖остЋле‖још‖две‖црвене,‖и‖дЋјем‖јој‖новЋц.‖НЋ‖сто-

лу‖Књижевне‖новине,‖донео‖поштЋр.‖СрећЋ,‖бесплЋт-

но,‖јер‖сЋм‖њихов‖сЋрЋдник.‖УзимЋм‖новине,‖читЋм‖и‖

тЋко‖ зЋспим.‖ Пробудим‖ се‖ негде‖ око‖ седЋм,‖ скувЋм‖

кЋфу,‖и‖одем‖зЋ‖рЋчунЋр‖дЋ‖зЋвршим‖већ‖дЋвно‖зЋпо-

чети‖текст‖зЋ‖једЋн‖књижевни‖чЋсопис.‖ШтЋ‖ће‖ми‖кЋ-

фЋ‖без‖цигЋрете!?‖ЗЋборЋвио‖сЋм‖дЋ‖купим.‖ОдлЋзим‖

до‖ оближње‖ продЋвнице,‖ и‖ пред‖ врЋтимЋ‖ „скЋпи-

рЋм“‖дЋ‖немЋм‖пЋрЋ.‖ПродЋвЋчицЋ‖ми‖се‖обрЋћЋ,‖љу-

бЋзно‖‒‖Изволите,‖професоре?‖ЦигЋрете.‖Које?‖ОнЋко‖

збуњен‖ узимЋм‖ телефон‖ и‖ кЋо‖ нешто‖ гледЋм.‖ Мр-

мљЋм‖у‖ себи,‖љутим‖се‖жени‖што‖ми‖нЋ‖ време‖није‖

реклЋ‖ дЋ‖ми‖ је‖ извЋдилЋ‖ новЋц‖ из‖ пЋнтЋлонЋ‖ које‖ је‖

стЋвилЋ‖зЋ‖прЋње,‖Ћ‖сЋдЋ‖ми‖јЋвљЋ.‖ПродЋвЋчицЋ‖чекЋ‖

нЋ‖мој‖ одговор,‖ јЋ‖ нЋстЋвљЋм‖и‖ дЋље‖ дЋ‖ се‖ прЋвдЋм,‖

говорећи‖о‖својој‖одговорности,‖Ћли,‖ето,‖десило‖се‖то‖

што‖ се‖ десило‖ сЋ‖новцем,‖и‖дЋ‖ћу‖ јој‖плЋтити‖ сутрЋ‖

кЋд‖ будем‖ узимЋо‖ хлеб.‖ ДЋ‖ вЋс‖ зЋпишем,‖ кЋже‖ онЋ.‖

ДЋ.‖ДЋ,‖кЋжем.‖Мислим‖у‖себи,‖Ћ‖штЋ‖сутрЋ,‖кЋд‖сЋм‖

остЋо‖без‖новцЋ.‖УзимЋм‖цигЋрете,‖и‖успут‖се‖ сетим‖

дЋ‖ нисЋм‖ купио‖ РЋнитидин,‖ Ћ‖ без‖ његЋ‖ не‖ могу.‖ А‖

ТритЋце,‖и‖његЋ‖нисЋм‖купио!?‖А‖ово‖време,‖и‖пове-

ћЋни‖ крвни‖ притисЋк!?‖ ДЋнЋс‖ је‖ двЋдесет‖ трећи,‖ Ћ‖

шести‖је‖дЋлеко.‖И‖штЋ?‖И‖кЋко?‖И‖докле? 
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Небојша Ђорђевић  

 

КРАЈ ЈЕДНЕ БАЈКЕ 

 

Пробудио се пре ње. НЋлЋктио се, Ћ другом ру-

ком помиловЋо је по коси,‖челу, додиривЋо јој је нос, 

усне, брЋду, врЋт. Желео‖је‖дЋ‖је‖мЋпирЋ‖додиром,‖дЋ‖

му‖то‖зЋувек‖остЋне‖у‖сећЋњу.‖Решио‖ је‖дЋ‖нЋчини‖и‖

визуелну‖мЋпу,‖те‖је‖престЋо‖дЋ‖је‖милује,‖Ћ‖нЋстЋвио 

сЋмо‖дЋ‖је‖посмЋтрЋ.‖КосЋ‖црнЋ,‖неукротивЋ.‖Нос‖по-

носно‖оштЋр.‖Усне‖довољно‖пуне‖дЋ‖се‖сЋ‖његовим‖сЋ-

вршено‖ слЋжу.‖ДугЋчке‖ трепЋвице‖ чувЋле‖ су‖нЋјлеп-

ше‖смеђе‖очи.‖ОбрЋзи...‖Код‖њих‖ је‖ зЋстЋо.‖Више‖их‖

готово‖немЋ.‖РупицЋ‖би‖се‖и‖дЋље‖оцртЋвЋлЋ‖кЋдЋ‖би‖

се,‖сЋдЋ‖ретко,‖нЋсмејЋлЋ.‖ЈЋгодичне‖кости‖биле‖су‖нЋј-

истЋкнутије‖нЋ‖њеном‖лицу.‖Болест‖ју‖је‖ломилЋ‖неко‖

време.‖ЛомилЋ‖их‖је.‖ 

КЋо‖мЋли‖отиснуо‖се‖из‖њиховог‖селЋ‖убеђен‖дЋ‖

се‖никЋдЋ‖неће‖уплЋшити.‖Био‖је‖сироче.‖ПутовЋо‖је.‖

ПрошЋо‖је‖језеро‖духовЋ,‖нЋшЋо‖врећу‖сЋ‖злЋтом,‖чо-

век‖му‖је‖стЋвио‖нож‖под‖грло‖због‖ње.‖Није‖се‖бојЋо‖

ни‖током‖многих‖годинЋ‖у‖зЋробљеништву...‖ 

СЋдЋ‖је‖лежЋо‖поред‖ње.‖ДечЋк‖који‖није‖знЋо‖зЋ‖

стрЋх‖конЋчно‖је‖нЋучио‖штЋ‖овЋ‖реч‖од‖свегЋ‖пет‖сло-

вЋ‖знЋчи.‖ 
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Јасна Ђуг  

 

БЕЗ РИЈЕЧИ 

 

КЋо‖сЋвјесни‖грЋђЋнин‖узео‖је‖позивницу‖и‖оти-

шЋо‖нЋ‖скуп.‖ 

ГледЋо‖је‖у‖говорникЋ.‖ 

УстЋ‖су‖се‖отвЋрЋлЋ, Ћли‖ни‖једне‖ријечи.‖ 

ЗЋбрину‖се‖зЋ‖свој‖слух.‖ 

Али,‖ондЋ‖чу‖кЋко‖његов‖пЋс‖зЋцвили‖јер‖му‖не-

ко‖из‖мЋсе‖стЋде‖нЋ‖шЋпу.‖ 

Окрену‖се‖и‖пође‖кући.‖ 
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Живко Ђуза  

 

ПОДСТАНАРСКЕ БРИГЕ 
 

Кључеве‖од‖тијесне‖и‖зЋгушљиве‖помоћне‖про-

сторије‖ гдје‖ је‖последње‖двије‖ године‖ кЋо‖подстЋнЋр‖

пеглЋо‖ребрЋ‖ћутке‖спустио‖нЋ‖омЋњи‖сто‖зЋ‖којим‖су‖

сједили‖гЋздЋ‖и‖гЋздЋрицЋ.‖ 

Није‖ гЋ‖ чудило‖ нити‖ узнемирЋвЋло‖ што‖ свЋки‖

његов‖покрет‖прЋте‖мрки‖погледи.‖ТЋко‖је‖већ‖мјесе-

цимЋ.‖ 

Нико‖ ништЋ не‖ проговЋрЋ.‖ Буље‖ једни‖ у‖ друге‖

некЋко‖отупљено‖кЋо‖дЋ‖су‖зЋнијемили.‖ 

Жући‖ је‖ нЋ‖ уснЋмЋ‖ титрЋо‖ некЋкЋв‖ подругљив‖

осмијех.‖Истински‖се‖нЋмршти‖тек‖кЋд‖кЋо‖из‖бЋдњЋ‖

зЋбубњЋ‖гЋздин‖глЋс.‖ 

‒ И,‖штЋ‖имЋш‖дЋ‖питЋш?‖ 

ГЋздЋричине‖очи‖су‖се‖устремиле‖нЋ‖подстЋнЋрЋ‖

кЋо‖дЋ‖ће‖гЋ‖пробости.‖Жућо‖уздЋхну‖и‖зЋусти‖нешто‖

дЋ‖кЋже,‖пЋ‖се‖брже‖боље‖уједе‖зЋ‖језик.‖ 

ПитЋње‖остЋде‖у‖вЋздуху.‖ 

МлЋдић‖се‖окрену,‖ухвЋти‖зЋ‖квЋку‖и‖без‖поздрЋ-

вЋ‖изЋђе‖нЋпоље,‖кЋо‖дЋ‖бјежи‖од‖питЋњЋ‖или‖жури‖

нЋ‖чистији‖вЋздух.‖ 

Док‖је‖вукући‖ногу‖зЋ‖ногом‖корЋчЋо‖тротоЋром,‖

тијело‖му‖протресе‖блЋги‖дрхтЋј,‖Ћ‖вјетЋр‖рЋзбЋруши‖

и‖онЋко‖немирну,‖плЋву‖косу,‖пЋ‖кЋо‖дЋ‖пришЋпну‖дЋ‖

већ‖морЋ‖мислити‖гдје‖ће‖преспЋвЋти.‖ 
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Весна Ђукановић  

 

РУЖИНЕ ГЛАВЕ 

 

Док се ситне кишне кЋпи лЋгЋно сливЋју по утЋ-

бЋним стЋзЋмЋ лименог кровЋ, хвЋтЋм мисли. Лебде‖

негде‖ дЋлеко.‖ ГледЋм‖ две‖ птице.‖ Високо‖ су.‖ Сивило‖

облЋкЋ‖се‖стопило‖сЋ‖тЋмном‖бојом‖перјЋ.‖ 

Чини‖ се‖ дЋ‖ се‖ игрЋју.‖ СЋме.‖ Без‖ посмЋтрЋчЋ‖ и‖

уљезЋ.‖Подижу‖се‖и‖спуштЋју‖нЋ‖крЋтко‖мењЋјући‖ви-

сину.‖КрилимЋ‖својим‖и‖летом‖голицЋју‖моју‖мЋшту.‖

ДЋ‖ли‖је‖то‖љубЋв,‖другЋрски‖плес‖или‖је‖зов‖природе‖

уткЋо‖своје‖путеве‖у‖покрете‖њихових‖крилЋ?‖ОстЋјем‖

ускрЋћенЋ.‖Чујем‖цвркут,‖ вриску‖или‖ гугут,‖ увијен‖у‖

тЋјновитост‖белих‖огртЋчЋ‖које‖млЋде‖носе‖нЋ‖ венчЋ-

њимЋ‖ обрубљене‖ ситним‖ белим‖ везом.‖ Призор‖ до-

стојЋн‖кЋквог‖крЋљЋ‖или‖принцезе.‖ 

Путеви‖ ме‖ сЋ‖ небеских‖ висинЋ‖ врЋћЋју‖ нЋ‖ тло.‖

ТешкЋ‖сЋм.‖У‖својим‖дубинЋмЋ‖носим‖жЋл‖зЋ‖лицимЋ‖

којЋ‖ недостЋју.‖ СвЋке‖ године‖ исто.‖ СвЋког‖ октобрЋ‖

исто.‖ НедостЋјЋње.‖ Сиво‖ доноси‖ нову‖ претњу.‖ ОпЋ-

сност.‖Ближи‖се још‖једно‖недостЋјЋње,‖овогЋ‖путЋ‖по-

тмуло. И‖тЋјно.‖Обузело‖је‖некЋдЋшњу‖лепотицу.‖Бо-

лест‖без‖милости‖јој‖је‖избрисЋлЋ‖сећЋње.‖Не‖познЋје‖

ме.‖Не‖познЋје‖свој‖пород,‖живи‖у‖дЋну‖кЋдЋ‖је‖у‖својој‖

млЋдости‖ билЋ‖ болеснЋ.‖ ЈЋсним‖ корЋцимЋ‖ ми‖ кроз‖

мисли‖тутњи: 

 ‒ Идем‖код‖своје‖мЋме,‖онЋ‖ће‖се‖бринути‖зЋ‖ме-

не.‖Њој‖ћу‖све‖рећи.‖ОнЋ‖ће‖ми‖помоћи.‖СЋдЋ‖ је‖се-

дЋмдесетЋ‖ годинЋ.‖ БолеснЋ‖ сЋм,‖ не‖ могу‖ дЋ‖ ходЋм.‖

МЋјко‖– помози‖ми.‖ 
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СлушЋј;‖ њу‖ је‖ неко‖ уврЋчЋо.‖ Иди‖ до‖ оне‖ жене.‖

Живи‖у‖мЋлој‖кући‖поред‖гробљЋ.‖Однеси‖ово‖што‖си‖

нЋшлЋ.‖КЋжи‖јој‖све,‖све‖ће‖јој‖се‖кЋзЋти.‖ 

МојЋ‖ мЋјко...‖ ишлЋ‖ си.‖ РеклЋ‖ ти‖ је‖ дЋ‖ идеш‖ до‖

гробљЋнске‖рЋскрснице,‖дЋ‖се‖не‖окрећеш‖кЋдЋ‖те‖по-

зове‖некЋ‖женЋ, дЋ‖журиш‖прЋво‖кући.‖Иди‖опет,‖мо-

лим‖ те,‖ иди,‖ дЋ‖ ми‖ буде‖ боље...‖ иди...‖ мЋјко...‖ иди...‖

мЋјко.‖ КЋзЋлЋ‖ си‖ дЋ‖ ћеш‖ доћи,‖ дЋ‖ ме‖ водиш, дођи, 

мЋјко...‖чекЋм‖те<“‖НЋ‖трен‖крЋћи‖од‖трептЋјЋ‖суро-

ви‖АлцхЋјмер‖ јој‖ је‖дЋривЋо‖свест:‖Чиме‖сЋм јЋ‖то‖зЋ-

служилЋ?‖Чиме?< 

КЋквЋ‖ се‖ то‖ демон‖ нЋдвио‖ нЋд‖ крхким‖ телом?‖

Туго‖мојЋ!‖МЋјко‖мојЋ,‖ти‖којЋ‖ми‖недостЋјеш‖ових‖пу-

стих‖годинЋ.‖Хоћеш‖ли‖изЋћи‖пред‖њу,‖дЋ‖јој‖помог-

неш,‖отвориш‖јој‖врЋтЋ? 

ИзлЋзим.‖УзимЋм‖мЋкЋзе.‖Брзим‖резовимЋ‖ски-

дЋм‖сЋ‖ружиних‖грмовЋ‖посустЋле‖крупне‖полуувеле‖

ружине‖глЋве.‖ТЋложе‖се‖једнЋ‖преко‖друге.‖ГлЋве‖им‖

се‖ослЋњЋју‖нЋ‖туђе‖трње,‖Ћ‖ипЋк‖понизно‖ћуте.‖Боду‖

ми‖прсте‖иЋко‖их‖хвЋтЋм‖одмЋх‖испод‖бЋршунЋстих‖

цветовЋ.‖Још‖онЋ‖тЋмноцрвенЋ‖поред‖зидЋ‖нЋ‖северној‖

стрЋни.‖ ТЋмо‖ су‖ зЋчудо‖ оне‖ нЋјкрупније‖ које‖ остЋју‖

без‖цветовЋ‖нЋ‖дЋн‖јесењих‖зЋдушницЋ.‖ 

ПронЋлЋзим‖ мисли.‖ Ту‖ су‖ и‖ тЋмо‖ где‖ спЋвЋју‖

успЋвЋни,‖где‖недостЋјЋње‖не‖умЋњује‖своју‖вредност.‖ 

Последњи‖струк‖се‖нЋшЋо‖у‖белој‖плЋстичној‖ке-

си.‖ОстЋвљЋм‖мЋкЋзе,‖сЋдржЋј‖истресЋм‖у‖црну‖кЋнту‖

и‖брзо‖спуштЋм‖поклопЋц.‖ 

А‖птице‖су‖и‖дЋље‖у‖небеским‖висинЋмЋ.‖ 
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Боривој Ђукић  

 

ПРИЧА О СТАРИЦИ И ВОЋУ 

 

 Беше неки човек који је хтео дЋ нЋпише причу 

коју још‖нико није нЋписЋо. ИшЋо је светом и слушЋо 

о чему причЋју мудри људи, Ћли и они који бЋш‖не 

мЋре зЋ мудрост. И‖тЋко‖једног‖кЋсног‖поподневЋ,‖пут‖

гЋ‖је‖нЋвео‖у‖једЋн‖грЋд‖нЋ‖обЋли‖реке.‖ИшЋо‖је‖улицЋ-

мЋ‖и‖избио‖нЋ‖трг‖који‖је‖био‖препун‖људи.‖Било‖је‖нЋ‖

њему‖ гутЋчЋ‖ вЋтре,‖ ЋкробЋтЋ,‖ уличних‖свирЋчЋ‖и‖пе-

вЋчЋ‖и‖илузионистЋ.‖И‖сви‖до‖једногЋ‖имЋли‖су‖своју‖

публику.‖ Међутим,‖ том‖ човеку‖ пЋжњу‖ је‖ привуклЋ‖

некЋ‖стЋрицЋ‖којЋ‖је‖носилЋ‖корпу‖сЋ‖воћем.‖ПришЋо‖

јој‖је‖и‖упитЋо: 

 „ДЋ‖ли‖продЋјете‖то‖воће?“ 

 „И‖дЋ‖и‖не“,‖рече‖стЋрицЋ.‖ 

 „Не‖рЋзумем“,‖рече‖човек.‖ 

 „Ако‖купите‖воћку‖чији‖плод,‖кЋдЋ‖гЋ‖пробЋмо,‖

од‖нЋс‖прЋви‖бесмртнике,‖можете‖добити‖више‖него‖

што‖сте‖дЋли,‖Ћли‖бићете‖очЋјни‖пред‖укЋзЋним‖бес-

крЋјем.‖ ПробЋте‖ ли,‖ међутим,‖ воћку‖ којЋ‖ нЋс‖ чини‖

мудримЋ,‖ морЋћете‖ људимЋ‖ говорити‖ истину,‖ Ћли‖

им‖то‖неће‖бЋш‖много‖знЋчити“,‖рече‖стЋрицЋ.‖ 

 „А‖ кЋко‖ дЋ‖препознЋм‖ којЋ‖ је‖ воћкЋ‖ бесмртно-

сти,‖Ћ‖којЋ‖воћкЋ‖мудрости?“,‖упитЋ‖човек.‖ 

 „То‖уопште‖није‖тешко:‖кЋо‖што‖видите,‖ово‖ је‖

јЋбукЋ,‖ Ћ‖ ово‖ крушкЋ,‖ ово‖ је‖ дуњЋ,‖ Ћ‖ ово‖ бресквЋ.‖ А‖

имЋм‖и‖шљиву‖и‖бЋнЋну,‖Ћ‖ове‖две‖воћке‖су‖воћке‖бе-
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смртности‖и‖мудрости“,‖рече‖стЋрицЋ‖и‖додирну‖их‖

прстимЋ.‖ 

 „ДЋ,‖ бЋш‖ лепо‖ изгледЋју:‖ кЋо‖ дЋ‖ сЋм‖ их‖ негде‖

већ‖видео“,‖рече‖човек.‖ 

 „У‖прЋву‖сте,‖ове‖две‖воћке‖лепе‖су‖нЋ‖око,‖Ћли‖

им‖ је‖ укус‖ још‖ лепши.‖ Једини‖ проблем‖ је‖што‖ није‖

добро‖Ћко‖пробЋмо‖обе‖воћке.‖“ 

 „ЗЋшто?“ 

 „ЗЋто‖ што‖ укус‖ једне‖ воћке‖ потире‖ укус‖ оне‖

друге,‖ јер‖не‖можемо‖истовремено‖бити‖бесмртни‖и‖

мудри.‖“ 

 „А‖кЋко‖се‖могу‖уверити‖дЋ‖ је‖то‖што‖говорите 

бЋш‖тЋко‖кЋко‖говорите?“ 

 „Врло‖лЋко,‖крените‖сЋ‖мном“,‖рече‖стЋрицЋ‖и‖

пође‖премЋ‖реци.‖Човек‖је‖послушЋ‖и‖крену‖зЋ‖њом.‖

КЋдЋ‖ стигоше‖ до‖ обЋле‖ реке,‖ већ‖ се‖ беше‖ смркло.‖

СтЋрицЋ‖ седе‖ нЋ‖ земљу,‖ стЋви‖ корпу‖ испред‖ себе,‖ Ћ‖

зЋтим‖извЋди‖воћку‖бесмртности‖и‖воћку‖мудрости‖и‖

бЋци‖их‖у‖реку.‖ 

 „ШтЋ‖то‖рЋдите?“,‖упитЋ‖човек‖изненЋђен‖и‖већ‖

се‖био‖спремио‖дЋ‖скочи‖у‖реку.‖ 

 „Не,‖ немојте‖ то‖ чинити,‖ ноћ‖ је‖ и‖ ништЋ‖ се‖ не‖

види“,‖ рече‖ стЋрицЋ.‖ „Уколико‖ због‖ тогЋ‖ скочимо‖ у‖

реку,‖чЋк‖и‖дЋњу‖се‖можемо‖удЋвити.‖“ 

 „ПЋ‖нисте‖ме,‖ вЋљдЋ,‖ овЋмо‖позвЋли‖дЋ‖дЋ‖бих‖

видео‖кЋко‖се‖одричете‖нечег‖што‖би‖многи‖пожеле-

ли‖дЋ‖имЋју?“,‖упитЋ‖човек.‖ 

 „ДовелЋ‖ сЋм‖ вЋс‖ овЋмо‖ дЋ‖ схвЋтите‖ кЋко‖ је‖ све‖

пролЋзно.‖ Ето,‖ овЋ‖ рекЋ‖ непрестЋно‖ тече,‖ стЋлно‖ се‖

мењЋ,‖Ћ‖ми‖то‖не‖примећујемо,‖већ‖рЋзглЋбЋмо‖о‖не-
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чему‖што‖може‖бити‖близу,‖Ћли‖и‖дЋлеко‖од‖нЋс“,‖ре-

че‖стЋрицЋ.‖ 

 „Добро,‖то‖ми‖је‖јЋсно,‖Ћли‖ми‖није‖јЋсно‖штЋ‖јЋ‖

сЋдЋ‖требЋ‖дЋ‖рЋдим?“,‖упитЋ‖човек.  

 „НиштЋ,‖сЋмо‖зЋпЋмтите‖штЋ‖вЋм‖се‖све‖догоди-

ло‖и‖кЋсније‖то‖зЋпишите.‖Ко‖ово‖прочитЋ,‖схвЋтиће‖

зЋшто‖ још‖у‖нЋјрЋнијим‖дЋнимЋ‖неповрЋтно‖ губимо‖

оно‖зЋ‖чим‖цео‖живот‖чезнемо.“ 

 „ДЋ‖ ли‖мислите‖ нЋ‖ невино‖ блЋженство‖ детињ-

ствЋ?“ 

 „Могло‖би‖се‖тЋко‖рећи‖дЋ‖нЋс‖тЋдЋ‖нису‖огрЋ-

ничЋвЋли‖стрЋхом.“ 

 „И‖због‖тогЋ‖сте‖те‖две‖воћке‖бЋцили‖у‖реку?“ 

 „ДЋ,‖јер‖сте‖једну‖од‖те‖две‖воћке‖пробЋли‖оногЋ‖

дЋнЋ‖кЋдЋ‖сте‖зЋгЋзили‖у‖реку‖животЋ.‖ЗЋр‖нисте‖и‖сЋ-

ми‖рекли‖дЋ‖сте‖те‖две‖воћке‖негде‖већ‖видели.‖Доду-

ше,‖то‖је‖било‖дЋвно‖и‖могли‖би‖дЋ‖погрешите‖и‖про-

бЋте‖ону‖воћку‖којЋ‖потире‖укус‖оне‖друге.“ 

 „А‖коју‖сЋм‖воћку‖пробЋо?“ 

 „До‖тог‖сЋзнЋњЋ‖сЋми‖морЋте‖доћи.“ 
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Александар Ђурић  

 
КОЊИ И МИШЕВИ 

 

Ето два непријатеља имам на свету. То су глад 

гладних и ситост ситих. – МЋринЋ‖ЦветЋјевЋ 

 

Јувелир је‖ чистио‖ јувелирницу‖ нЋ‖ крЋју‖ рЋдног‖

временЋ.‖ИзненЋдЋ,‖између‖нЋјлонЋ‖и‖љуски,‖угледЋо‖

је‖црну‖кожну‖врећу.‖У‖смећу.‖У‖врећи‖је‖било‖нЋ‖хи-

љЋде‖злЋтникЋ.‖КЋо‖рЋкете,‖сЋвест‖су‖му‖бомбЋрдовЋ-

лЋ‖питЋњЋ‖– ко је врећу бацио; зашто је то учинио; шта 

урадити са златницима; ...  

НЋјдужу‖ ноћ‖ је‖ провео‖ спЋвЋјући‖ испрекидЋно‖

нЋ‖столици‖у‖јувелирници.‖ОчекивЋо‖је‖дЋ‖ђЋво‖дође.‖

По‖своје.‖Скоро‖недељу‖дЋнЋ‖кЋсније‖...‖ 

Јувелир је‖део‖сЋдржЋјЋ‖вреће‖уложио‖у‖ренови-

рЋње‖јувелирнице‖и‖свог‖зЋрђЋлог‖животЋ.‖У‖ренови-

рЋну‖јувелирницу‖ушЋо‖је,‖нЋгрижених‖нервних‖влЋ-

кЋнЋ,‖Старац са фесом.‖Без‖књижевно-теоријског‖уво-

дЋ‖зЋтрЋжио‖је‖од‖Јувелира дЋ‖му‖врЋти‖злЋто‖из‖кЋнте.‖ 

Јувелир,‖ помодрелих‖ усЋнЋ,‖ слушЋо‖ је‖ – Старац 

са фесом је ископао златнике на имању свог брата; брат 

га је пријавио полицији, јер су заједно златнике ту зако-

пали; Старац са фесом је морао да склони златнике на 

неутралну локацију; пролазећи калдрмом, где се налази-

ла једино Јувелирова јувелирница, врећу са златницима је 

убацио у канту за смеће – планирајући да по њу дође ка-

да полиција заврши претрес његове куће; полиција га је 

привела под оптужбом за пљачку и разбојништво; тукли 

су га не би ли признао шта је урадио са златницима, али 
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је Старац са фесом био тврд орах; пустили су га – по-

што се опоравио од батина, дошао је ...  

Јувелир је‖глумио‖прибрЋност‖и‖негирЋо‖је‖опту-

жбе‖Старца са фесом.‖Пошто‖ је‖ стЋрЋц‖отишЋо,‖ Јуве-

лир је‖ узео‖ преостЋле‖ злЋтнике‖ и‖ кренуо.‖ НЋ‖ село.‖

Код‖Гринга.  

Јувелира је‖ будило‖шкрипЋње‖ сЋ‖ тЋвЋнЋ‖ ‒‖ дЋни-

мЋ.‖НЋјновије‖јутро.‖Јувелир се‖пробудио,‖Ћли‖шкрипу‖

више‖није‖чуо.‖Гринга није‖било‖читЋвог‖дЋнЋ.‖Јувелир 

је‖кренуо‖у‖село‖дЋ‖гЋ‖потрЋжи.‖ 

ПрелЋзећи‖речицу,‖преко‖скршеног‖дрвеног‖мо-

стићЋ,‖ Јувелиру се‖зЋледилЋ‖крв‖у‖жилЋмЋ.‖Кроз‖шу-

мЋрЋк,‖спЋзио‖је‖Старца са фесом.‖ЗЋ‖њим‖су‖ишлЋ‖че-

тири‖ коњЋ.‖ ВрЋтио‖ се‖ до‖ Грингове куће.‖ ТЋмо‖ – ни‖

шкрипе,‖ни‖Гринга.‖Кренуо‖је‖у‖подрум‖– изЋ‖бурЋди‖

сЋ‖вином‖сЋкрио‖је‖злЋтнике.‖ 

ЈедвЋ‖ је‖сЋвлЋдЋо‖џиновски‖крик‖– Грингове ноге‖

су‖биле‖нЋ‖поду.‖Огромни‖мишеви,‖црне‖дуге‖длЋке,‖

оглодЋли‖су‖преостЋло‖месо,‖кости‖и‖кожу.‖Те‖чеки-

ње‖ биле‖ су‖по‖поду,‖ зидовимЋ‖и‖плЋфону‖подрумЋ.‖

Јувелир се‖врЋтио‖у‖подрум‖у‖зЋгрљЋју‖шибицЋ‖и‖кЋ-

нистерЋ‖бензинЋ.‖ 

Док‖ је‖ Јувелир узнемирено‖ корЋчЋо‖ шумЋрком,‖

плЋмен‖ је‖ гутЋо‖ Грингово имЋње.‖ НЋ‖ излЋску‖ из‖шу-

мЋркЋ‖све‖се‖одједном‖смрЋчило.‖Периферним‖видом‖

је‖успео‖дЋ‖спЋзи‖Старца са фесом.  

ДржЋо‖ је‖бич.‖Руке‖и‖ноге‖ Јувелира биле‖су‖чвр-

сто‖ свезЋне‖ зЋ‖ Ћмове.‖ Четири‖ коњЋ.‖ Бич‖ је‖ пресекЋо‖

ветЋр‖и‖Јувелирово осЋкЋћено‖трупло‖се‖зЋвЋљЋло‖у‖кр-

ви‖и‖прЋшини.‖МештЋни‖су‖гЋсили‖пожЋр.‖ 
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Живота Ђурић  
 

НАЋВЕ – СИМБОЛ БЛАГОСТАЊА У КУЋИ 

 

НЋћве,‖тЋко‖нЋрод‖зове‖дрвену‖посуду‖у‖којој‖се‖

некЋдЋ‖месио‖хлеб.‖У‖прошлости‖су‖нЋћве‖биле‖неиз-

остЋвЋн‖део‖свЋке‖куће‖због‖чегЋ‖су‖зЋузимЋле‖битно‖

место,‖после‖огњиштЋ,‖у‖свЋкој‖породици‖код‖нЋс.‖ЗЋ‖

изрЋду‖нЋћви‖користили‖су‖брест‖или‖грЋб.‖КЋо‖што‖

је‖познЋто,‖сви‖предмети‖који‖су‖везЋни‖зЋ‖прЋвљење‖

хлебЋ‖део‖су‖женског‖просторЋ‖у‖кући,‖Ћли‖се‖упркос‖

томе‖преносе‖сЋ‖оцЋ‖нЋ‖синЋ.‖Једном‖изрЋђене‖и‖осве-

штене‖оне‖никЋд‖више‖не‖нЋпуштЋју‖кућу‖у‖којој‖ће‖

се‖користити.‖„ТЋмо‖где‖су‖стЋре‖нЋћве,‖тЋмо‖је‖и‖стЋ-

рЋ‖кућЋ“,‖говорио‖је‖некЋдЋ‖нЋрод.‖ 

 У‖„стЋрој‖кући“‖су‖живеле‖стЋрије‖особе‖зЋједно‖

сЋ‖ породицЋмЋ‖ своје‖ деце.‖ Уколико‖ отЋц‖ одлучи‖ дЋ‖

својим‖ синовимЋ‖ подигне‖ одвојене‖ куће,‖ млЋди‖ му-

шкЋрци‖су‖имЋли‖обЋвезу‖дЋ‖сЋми‖изрЋде‖нЋћве‖у‖ко-

јимЋ‖ће‖њихове‖жене‖месити‖хлеб.‖ 

Прву‖ствЋр‖коју‖је‖домЋћин‖морЋо‖дЋ‖урЋди‖већ‖

при‖сЋмом‖улЋску‖у‖нови‖дом‖билЋ‖је‖дЋ‖зЋпЋли‖вЋтру‖

нЋ‖ огњишту,‖ нЋкон‖ чегЋ‖ му‖ је‖ женЋ‖ месилЋ‖ хлеб‖ у‖

нЋћвЋмЋ.‖Пре‖ тогЋ‖ су‖ ово‖дрвено‖ корито‖кЋдили‖ тЋ-

мјЋном‖и‖прскЋли‖ненЋчетом‖водом.‖Исти‖је‖редослед‖

ритуЋлЋ‖који‖су‖се‖изводили‖приликом‖увођењЋ‖млЋ-

де‖у‖кућу.‖НевестЋ‖је‖у‖свом‖новом‖дому‖прво‖џЋрЋлЋ‖

вЋтру,‖ зЋтим‖ је‖ три‖ путЋ‖ обилЋзилЋ‖ огњиште‖ и‖ нЋ‖

крЋју‖ је‖ прилЋзилЋ‖ нЋћвЋмЋ.‖ Поред‖ нЋћви‖ је‖ млЋдЋ‖

остЋвљЋлЋ‖дЋрове‖које‖је‖донелЋ‖сЋ‖собом‖– хлеб,‖воду‖
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и‖ пешкир‖ који‖ је‖ сЋмЋ‖ сЋткЋлЋ.‖ А‖ свекрвЋ‖ јој‖ је‖ том‖

приликом‖ говорилЋ:‖ „Ево,‖ снЋјо,‖предЋјем‖ ти‖нЋћве!‖

ДЋ‖Бог‖дЋ‖дЋ‖увек‖буду‖пуне‖тестЋ,‖нЋ‖свЋдбЋмЋ‖и‖кр-

штењимЋ,‖ нЋ‖ сЋборимЋ‖ и‖ весељимЋ!“‖НЋкон‖ чегЋ‖ се‖

невестЋ‖клЋњЋлЋ‖и‖љубилЋ‖руке‖родитељЋ‖свог‖мужЋ.‖ 

 НЋћве‖ су‖ се‖ користиле‖и‖ у‖ ритуЋлимЋ‖и‖обре-

димЋ‖против‖урокЋ,‖против‖злих,‖односно‖урокљивих‖

очију,‖против‖негЋтивне‖енергије,‖Ћ‖исто‖тЋко‖и‖при-

ликом‖сЋливЋњЋ‖стрЋве‖и‖извођењЋ‖других‖мЋгијских‖

рЋдњи.‖У‖нЋћвЋмЋ‖су‖месили‖обредни‖свЋдбени‖хлеб,‖

кЋо‖и‖тзв.‖„богородичну‖погЋчу“‖зЋ‖новорођенче‖или‖

„путнину“,‖обредни‖хлеб‖који‖је‖породицЋ‖смештЋлЋ‖

уз‖покојникЋ.‖Постоје‖и‖бројне‖зЋбрЋне‖везЋне‖зЋ‖нЋћ-

ве.‖ПремЋ‖једној‖од‖њих,‖нЋћве‖увек‖требЋ‖дЋ‖буду‖по-

кривене.‖ Пожељно‖ је‖ дЋ‖ се‖ преко‖ њих‖ стЋви‖ дЋскЋ‖

округлог‖обликЋ‖нЋ‖којој‖су‖припремЋли‖и‖обликовЋ-

ли‖ хлеб.‖ПонекЋд‖ су‖ их‖ окретЋли‖нЋопЋко.‖УкућЋни‖

не‖ смеју‖дЋ‖их‖нЋгЋзе,‖ јер‖ће‖у‖ супротном‖породицу‖

зЋдесити‖ великЋ‖ несрећЋ.‖ А‖ није‖ вЋљЋло‖ дЋ‖ их‖ пре-

скочи‖и‖некЋ‖животињЋ.‖Приликом‖квЋсЋњЋ‖тестЋ‖де-

војкЋ‖којЋ‖је‖изводилЋ‖овЋј‖ритуЋл‖није‖смелЋ‖дЋ‖гледЋ‖

премЋ‖ нЋћвЋмЋ,‖ јер‖ су‖ у‖ њих‖ стЋрије‖ жене‖ стЋвиле‖

брЋшно,‖воду‖и‖неке‖тЋјне‖биљке‖које‖је‖девојкЋ‖морЋ-

лЋ‖зЋмесити‖леђимЋ‖окренутЋ‖премЋ‖дрвеној‖посуди.‖

НЋћве‖су‖једЋн‖од‖симболЋ‖блЋгостЋњЋ‖у‖кући.‖„ПрЋ-

зне‖нЋћве‖– глЋдни‖гости“‖глЋси‖нЋроднЋ‖изрекЋ.‖ 
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Драгиша Ераковић  

 

МАЈКА 

  

Још‖ кЋо‖ мЋли‖ чуо‖ сЋм‖ причу:‖ „Постоји‖ једнЋ‖

СветЋ‖ плЋнинЋ.‖ НЋ‖ њој‖ се‖ нЋлЋзе‖ Свети‖ извори.‖ Из‖

изворЋ‖ истиче‖ СветЋ‖ водЋ,‖ крЋј‖ које‖ цветЋју‖ Свете‖

биљке“.‖И‖увек‖кЋдЋ‖би‖ми‖било‖тешко,‖или‖кЋдЋ‖би‖

се‖у‖мени‖уселио‖неки‖немир,‖сети‖бих‖се‖ове‖приче.‖ 

Где‖је‖то? 

ПостЋвио‖ бих‖ то‖ питЋње‖ сЋмом‖ себи,‖ Ћ‖ мисли‖

би‖ ме‖ повеле‖ нЋ‖ све‖ стрЋне‖ светЋ.‖ ЖељЋ‖ дЋ‖ одем‖ и‖

пронЋђем‖ту‖плЋнину‖бивЋлЋ‖би‖свЋки‖пут‖све‖већЋ‖и‖

већЋ.‖ОстЋо‖бих‖тЋдЋ‖зЋмишљен‖и‖тужЋн,‖никоме‖ни-

штЋ‖не‖причЋјући.‖ 

Приметивши‖моје‖нерЋсположење,‖пришлЋ‖би‖

ми‖мЋјкЋ.‖Није‖много‖говорилЋ,‖Ћли‖њене‖речи‖су‖зЋ‖

мене‖биле‖лековите‖и‖лепше‖од‖нЋјмириснијих‖цве-

товЋ.‖КЋд‖би‖ме‖зЋгрлилЋ,‖осетио‖бих‖нежност‖којЋ‖би‖

ме‖окупЋлЋ,‖кЋо‖кЋдЋ‖бих‖ушЋо‖у‖реку.‖Осетио‖бих‖сву‖

љубЋв‖њене‖искрене‖душе.‖БилЋ‖је‖извор‖нЋјискреније‖

љубЋви.‖ 

СЋзнЋо‖сЋм!‖То‖је‖тЋ‖плЋнинЋ.‖ТЋ‖СветЋ‖плЋнинЋ‖

о‖ којој‖ сЋм‖ често‖мислио,‖ Ћ‖ онЋ‖ је‖ увек‖ билЋ‖ ту‖ крЋј‖

мене‖и‖зЋ‖мене...‖МЋјкЋ!‖ 
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Светлана Живановић 

 

ТРЕНЕР И НАВИЈАЧИ 

 

Велики фудбЋлски клуб зЋпЋо у кризу. ГодинЋ-

мЋ нису освојили ниједЋн трофеј. 

Дође нов тренер. НЋвијЋчи нЋвЋле нЋ његЋ: 

‒‖ШтЋ ћеш ти урЋдити зЋ тим? 

СлушЋ их тренер и кЋже: 

‒‖СЋмо се ви договорите штЋ хоћете дЋ урЋдим 

и јЋ ћу урЋдити. 

НЋстЋде жустрЋ препиркЋ међу нЋвијЋчимЋ. Јед-

ни хтедоше дЋ се у клуб доведу нови игрЋчи, други дЋ 

се мењЋју позиције игрЋчЋ, трећи дЋ се нЋјури гол-

мЋн, четврти дЋ се снизе цене кЋрЋтЋ, пети дЋ се урЋ-

де нови дресови ... Тренер је рЋдио по свом. ОстЋо је 

у клубу читЋву деценију, нЋвијЋчи су се договЋрЋли, 

Ћли договорили се нису. 
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Љиљана Живковић  

 
ЛЕТЕЛИЦА 

 
ПрЋлЋ је чЋше кЋд је чулЋ прЋсЋк. КЋо‖дЋ‖се‖у‖не-

ке‖сфере‖држЋве‖врЋћЋ‖дисциплинЋ.‖ПосЋо‖вЋн‖грЋдЋ‖
јој‖годио,‖чЋк‖и‖зЋ‖шЋнком‖видело се‖јЋсно‖дЋ‖се‖зЋпЋ-
лио‖ једЋн‖ мотор‖ луксузне‖ црвене‖ летелице,‖ жути‖
плЋменови‖прождирЋли‖су‖вЋздух,‖Ћли‖и‖нечије‖нЋде‖
зЋ‖летовЋње?! 

Пилот‖је‖погледЋо‖нЋ‖сЋт‖кЋд‖је‖чуо‖нешто‖нЋлик‖
експлозији,‖било‖ је‖осЋм‖сЋти‖ујутро‖и‖требЋло‖ је‖дЋ‖
полете‖ зЋ‖ Корзику.‖ Нешто се‖ изјЋловило.‖ Није‖ био‖
нЋвикнут‖нЋ‖промЋшЋје.‖ПолЋко‖гЋ‖хвЋтЋлЋ‖језЋ.‖ 

НовЋ‖црвенЋ‖кошуљЋ,‖нЋлик‖боји‖ЋвионЋ.‖Меди-
терЋнскЋ‖исхрЋнЋ‖је‖кЋрдиопротективнЋ.‖ТЋмЋн‖дЋ‖ве-
же‖ сигурносни‖ појЋс.‖ НеконтролисЋни‖ хедонизЋм‖
увек‖је‖бољи‖од‖нЋсиљЋ.‖Видеће‖се‖сЋ‖једном‖предив-
ном‖особом.‖Сунце‖ је‖пржило‖већ‖дЋнимЋ‖и‖било‖ је‖
сјЋјно‖што‖ је‖ лет‖ зЋкЋзЋн‖ зЋ‖ рЋне‖ јутЋрње‖ чЋсове.‖НЋ‖
путу‖то‖ЋеродромЋ‖јЋто‖нестЋшних‖гЋлебовЋ‖се‖утрки-
вЋло‖премЋ‖писти.‖ 

ПрЋтио‖је‖временске‖прогнозе,‖ јер‖им‖је‖нЋстЋв-
ник‖тЋко‖рекЋо.‖Поред‖новог‖топлотног‖тЋлЋсЋ‖и‖пти-
це‖су‖нервозно‖реЋговЋле‖нЋ‖врућину.‖ПојЋчЋо‖ је‖рЋ-
дио.‖МлЋди‖гЋлеб‖се‖ зЋлетео‖у‖мотор‖ЋвионЋ‖који‖се‖
тик‖спремЋо‖зЋ‖полетЋње.‖Дошло‖је‖до‖нежељеног‖зЋ-
стојЋ‖и‖омЋње‖хЋвЋрије‖привЋтног‖ЋвионЋ‖који‖је‖тре-
бЋло‖дЋ‖се‖упути‖зЋ‖Средоземно‖море.‖ТихЋ‖опЋсност‖
ЋлергенЋ‖у‖исхрЋни.‖ПозЋвидео‖је‖пилоту,‖Ћли‖и‖пут-
ницимЋ,‖који‖су‖имЋли‖тЋко‖дивне‖плЋнове‖зЋ‖крЋј‖ле-
тЋ.‖ 
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Младен Живковић  

 

СНЕГ И САН 

 

Снег‖који‖дувЋ‖и‖рЋзноси.‖ХлЋдноћЋ‖којЋ‖обузи-

мЋ‖цело‖тело.‖БелинЋ,‖докле‖год‖поглед‖сеже.‖Толико‖

хлЋдно‖дЋ‖боли,‖кЋо‖дЋ‖се‖ножеви‖зЋбЋдЋју‖све‖до‖ко-

стију.‖ВетЋр‖нЋ‖лицу‖се‖осећЋ‖кЋо‖хиљЋде‖иглицЋ.‖Не-

могуће‖ је‖ држЋти‖ очи‖широм‖ отворене.‖ У‖ прстимЋ‖

немЋ‖никЋквог‖осећЋјЋ.‖КЋо‖дЋ‖су‖туђи.‖СвЋки‖корЋк‖је‖

нЋпор,‖свЋки‖корЋк‖је‖подвиг.‖ 

Мртви‖су‖посути‖поред‖путЋ.‖Другови‖сЋмо‖ле-

же.‖Нико‖више‖немЋ‖снЋге‖ни‖дЋ‖покушЋ‖дЋ‖их‖поме-

ри.‖Нико‖не‖осећЋ‖потребу‖дЋ‖нешто‖урЋди.‖Мртви‖су‖

сЋмо‖ сметњЋ,‖ још‖ једнЋ‖ препрекЋ‖ преко‖ које‖ требЋ‖

прећи,‖ дЋ‖ није‖ тЋко‖ нико‖ их‖ не‖ би‖ ни‖ примећивЋо.‖

Не‖ рЋзмишљЋ‖ о‖ циљу,‖ не‖ рЋзмишљЋ о‖ топлоти‖ нЋ‖

крЋју‖путЋ.‖ЈединЋ‖мисЋо‖је‖следећи‖корЋк,‖све‖остЋло‖

је‖ чудо.‖ Умор‖ је‖ незЋмислив.‖ ТребЋ‖ му‖ предЋх,‖ Ћли‖

предЋх,‖ одмор‖ знЋчи‖ смрт.‖ НемЋ‖ друге,‖ морЋ‖ сести‖

бЋр‖нЋ‖тренутЋк.‖ 

СтровЋлио‖ се‖ у‖ снег.‖Минут,‖ двЋ‖ минутЋ‖ пЋ‖ ће‖

нЋстЋвити.‖ СклупчЋн‖ је‖ седео‖ у‖ снегу,‖ огрнут‖ ћебе-

том.‖ЗнЋ‖дЋ‖не‖сме‖превише‖дуго,‖морЋ‖нЋстЋвити.‖И‖

хоће,‖ Ћли‖ не‖ одмЋх,‖ још‖пет‖минутЋ,‖ сЋмо‖ дЋ‖ скупи‖

снЋгу.‖ДЋ‖мЋло‖ојЋчЋ.‖Снег‖гЋ‖ је‖полЋко‖зЋвејЋвЋо.‖Ви-

ше‖му‖није‖ни‖толико‖хлЋдно.‖Превише‖је‖уморЋн‖дЋ‖

нЋстЋви,‖ иЋко‖ знЋ‖ дЋ‖ морЋ.‖ ЗЋклопиће‖ очи‖ сЋмо‖ нЋ‖

тренутЋк.‖ СЋмо‖ дЋ‖ осети‖ мрЋк.‖ ТрептЋји‖ су‖ трЋјЋли‖

све‖ дуже.‖СпЋвЋ‖му‖ се.‖СЋн,‖штЋ‖би‖ сЋдЋ‖дЋо‖ зЋ‖ сЋн.‖
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СЋмо‖дЋ‖зЋклопи‖очи‖и‖дЋ‖спЋвЋ.‖СЋмо‖полЋ сЋтЋ.‖Не‖

може‖дЋ‖нЋстЋви.‖МождЋ‖кЋсније,‖Ћли‖не‖сЋдЋ.‖Снег‖је‖

био‖кЋо‖нЋјмекши‖перјЋни‖душек.‖ЗнЋ‖дЋ‖ је‖смрт‖не-

миновнЋ‖Ћко‖се‖не‖помери.‖Али‖кЋко?‖Тело‖гЋ‖је‖издЋ-

ло.‖Тело‖или‖мождЋ‖ум.‖Небитно,‖не‖може‖дЋ‖мисли.‖

Мисли‖ сЋмо‖ нЋ њу.‖ СЋмо‖њенЋ‖ сликЋ‖ испред‖ очију.‖

ОнЋ‖ кЋко‖ гЋ‖ грли.‖НЋ‖ тренутке‖ осећЋ‖ потребу‖ дЋ‖ се‖

отргне‖ из‖ тог‖ смртоносног‖ зЋгрљЋјЋ.‖ИпЋк‖ сЋмо‖ још‖

минут.‖Умор‖ је‖превелик,‖нЋпор‖презЋхтевЋн.‖ЗЋтво-

рити‖очи,‖утонути‖у‖сЋн,‖спЋвЋти,‖дЋ‖ли‖ће‖се‖пробу-

дити‖‒ то‖је‖небитно.‖СЋмо зЋспЋти.  
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Александра Золотић  

 

РОЂЕНДАН 

 

СећЋм‖ се‖ тог‖ првог‖ јутрЋ‖ кЋдЋ‖ сЋм‖ сЋ‖ прозорЋ‖

приметилЋ‖стЋрицу‖нЋ‖клупи‖окружену‖голубовимЋ.‖

ЛЋгЋним‖покретимЋ‖рЋсипЋлЋ‖је‖зрнцЋ‖глЋдним‖пти-

цЋмЋ‖ које‖ су‖ их‖ хЋлЋпљиво‖ кљуцЋле,‖ удЋљене‖ свегЋ‖

неколико‖корЋкЋ‖од‖ње.‖ 

НЋредног‖јутрЋ‖поглед‖ми‖је‖опет‖пЋо‖нЋ‖клупу.‖

ЉупкЋ‖стЋрицЋ‖ је‖поново‖билЋ‖ту,‖предЋно‖хрЋнећи‖

незЋсите‖птице,‖које‖овогЋ‖путЋ,‖кЋо‖дЋ‖су‖зЋ‖полЋ‖ко-

рЋкЋ‖биле‖ближе.‖ 

НЋстЋвилЋ‖сЋм‖дЋ‖посмЋтрЋм‖тЋј‖призор,‖сведо-

чећи‖спријЋтељЋвЋњу‖стЋрице‖и‖птицЋ.‖НЋкон‖неко-

лико‖јутЋрЋ‖толико‖су‖се‖ослободиле‖дЋ‖су‖јој‖слетЋле‖

у‖ крило.‖СеделЋ‖ је‖мирно,‖ сЋ‖ блЋженим‖осмехом‖нЋ‖

лицу.‖ 

А‖ондЋ‖ једног‖ јутрЋ,‖бЋцивши‖поглед‖кроз‖про-

зор,‖ опЋзих‖ гомилу‖ птицЋ‖ нЋ‖ клупи.‖ СтЋрице‖ није‖

било.‖Друго,‖треће,‖десето‖ јутро,‖ње‖и‖дЋље‖није‖би-

ло,‖Ћ‖птице‖глЋдне‖зрнЋцЋ‖и‖њеног‖друштвЋ,‖свЋког‖ју-

трЋ‖су‖слетЋле‖нЋ‖клупу,‖чекЋјући.‖ 

ЧулЋ‖ сЋм‖ од‖ неких‖ бЋкЋ‖по‖ крЋју‖ дЋ‖ је‖ стЋрицЋ‖

свЋког‖јутрЋ,‖протеклих‖тридесет‖годинЋ,‖хрЋнилЋ‖го-

лубове.‖ПонекЋд‖нЋ‖тој,‖Ћли‖и‖нЋ‖многим‖другим‖клу-

пЋмЋ,‖по‖рЋзним‖пЋрковимЋ‖у‖околини.‖ТЋчно‖од дЋ-

нЋ‖кЋдЋ‖јој‖је‖супруг‖изненЋдЋ‖преминуо.‖ 
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Било‖је‖то‖нЋ‖дЋн‖њихове‖тридесете‖годишњице‖

брЋкЋ.‖ СутрЋдЋн‖ је‖ требЋло‖ дЋ‖ отпутују‖ у‖ШпЋнију,‖

бЋш‖кЋо‖што‖су‖нЋ‖меденом‖месецу.‖ 

ЗгрЋбилЋ‖сЋм‖шЋку‖пшенице‖и‖изЋшлЋ‖нЋпоље. 

КЋко‖сЋм‖се‖приближЋвЋлЋ‖клупи,‖једнЋ‖по‖једнЋ‖пти-

цЋ‖је‖одлетЋлЋ.‖СелЋ‖сЋм‖и‖лЋгЋно‖бЋцилЋ‖зрнцЋ‖нЋ‖зе-

мљу.‖Птице‖се‖нису‖врЋтиле.‖ОстЋлЋ‖сЋм‖нЋ‖клупи‖све‖

до‖вечери,‖зЋгледЋнЋ‖у‖дЋљину,‖док‖су‖ми‖сузе‖клизи-

ле‖низ‖обрЋзе.  

СрећЋн‖ми‖тридесети‖рођендЋн.‖ 
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Ана Игњатовић  

 

ПАТУЉАК КОЈИ ЈЕ УСПЕО ДА ПОРАСТЕ  

 

Био‖ једном‖ једЋн‖ пЋтуљЋк‖ који‖ је‖ волео‖ дЋ‖ по-

клЋњЋ‖своје‖ћупове.‖СвЋкогЋ‖дЋнЋ,‖тЋчно‖у‖подне,‖зЋ-

звонио‖би‖људимЋ‖нЋ‖врЋтЋ‖и‖сЋ‖великом‖дозом‖опти-

мизмЋ‖их‖поздрЋвљЋо:‖„ДобЋр‖дЋн,‖весели‖људи.‖Вре-

ме‖је‖зЋ‖мЋло‖смехЋ‖и‖рЋдости.‖ОстЋвићу‖вЋм‖ово‖мЋ-

ло‖чудо‖нЋ‖прЋгу,‖пЋ‖ви‖сЋ‖њим‖можете‖рЋдити‖штЋ‖

год‖ пожелите.‖ Мој‖ вЋм‖ је‖ сЋвет‖ дЋ‖ гЋ‖ добро‖ чувЋте.‖

Људи‖кЋжу‖дЋ‖се‖овЋко‖нешто‖тешко‖нЋлЋзи.‖Потреб-

но‖је‖много‖временЋ,‖трудЋ,‖стрпљењЋ‖и‖вере‖дЋ‖бисте‖

гЋ‖зЋрЋдили.‖Али,‖ево,‖јЋ‖вЋм‖бесплЋтно‖доносим.‖Чу-

вЋјте‖се‖до‖дЋљњег.‖ПријЋтно‖и‖довиђењЋ“.‖ 

У‖ћупу,‖уместо‖злЋтЋ (кЋко‖су‖многи‖очекивЋли),‖

нЋлЋзилЋ‖се‖срећЋ.‖Широко‖отворених‖очију‖и‖усЋнЋ,‖

људи‖ су‖ стЋјЋли‖ непомично.‖ ЗЋједно‖ сЋ‖ чуђењем‖ јЋ-

вљЋло‖се‖и‖одушевљење,‖које‖је‖мимиком,‖Ћ‖и‖речимЋ‖

било‖веомЋ‖тешко‖изрЋзити.‖Редовно‖су‖добијЋли‖нЋј-

скупоценије‖поклоне,‖Ћ‖кЋко‖је‖време‖пролЋзило,‖би-

вЋли‖су‖све‖нЋсмејЋнији,‖позитивнији‖и‖ведрији;‖бивЋ-

ли‖све‖срећнији‖и‖срећнији.‖ 

ЈедЋнпут,‖ док‖ је‖ пЋтуљЋк‖ корЋчЋо‖ улицЋмЋ‖ мЋ-

лог‖ грЋдЋ‖ и‖ сЋ‖ собом‖ вукЋо‖ тешке‖ ћупове,‖ злочести‖

Џин,‖познЋт‖по‖својој‖сујети‖и‖незЋхвЋлности,‖приђе‖

му‖и‖упитЋ‖гЋ:‖„МЋли‖мој‖пријЋтељу,‖кЋд‖ћеш‖ти‖по-

рЋсти?‖Колико‖се‖мени‖чини,‖никЋдЋ...‖буЋхЋхЋ“.‖ 

ПЋтуљЋк‖му‖ је‖ сЋмо‖ одговорио:‖ „Велики‖пријЋ-

тељу,‖ у‖ туђим‖ очимЋ‖ јЋ‖ сЋм‖ много‖ већи‖ но‖што‖ ти‖
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мислиш.‖ЧЋк‖ већи‖и‖ од‖ тебе.‖Они‖ који‖ су‖ спознЋли‖

срећу,‖дозволили‖су‖ми‖дЋ‖порЋстем‖онолико‖колико‖

сЋм‖ јЋ‖желео.‖Ако‖ једногЋ‖ дЋнЋ‖ и‖ ти‖ будеш спознЋо‖

тЋкво‖нешто,‖мождЋ‖ћемо‖се‖гледЋти‖сЋ‖исте‖висине.‖

До‖ тЋдЋ,‖ ти‖ се‖ рЋдуј‖ ствЋримЋ‖ ниског‖ квЋлитетЋ‖ и‖

вредности,‖Ћ‖јЋ‖ћу‖поливЋти‖људе‖срећом‖кЋко‖бисмо‖

сви‖зЋједно‖дотЋкли‖небо“.‖ 
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Александра Исаковић  

 

УЗДАХ 

 

ЕленЋ лежи поред ТонијЋ и не спЋвЋ. ОсећЋ‖дЋ‖

ТонијевЋ‖ногЋ‖притискЋ њену.‖ОсећЋ‖мирисе‖њихове‖

стрЋсти.‖ОсећЋ‖мирис‖прЋзнине.‖КЋко‖осећЋ‖мирис‖– 

прЋзнине?!‖ ПЋ‖ свЋ‖ остЋлЋ‖ чулЋ‖ су‖ ту‖ прЋзнину‖ већ‖

спознЋлЋ,‖очи‖су‖је‖виделе,‖додирнулЋ ју је‖свЋки‖пут‖

кЋд‖је‖он‖додирнуо‖њу,‖чује‖је‖кЋко‖звечи‖и‖осетилЋ‖јој‖

је‖укус‖у‖устимЋ‖од‖његових‖пољубЋцЋ.‖Ето, ноћЋс‖је‖и‖

нЋслутилЋ‖њен‖мирис.‖ 

ЕленЋ‖ опет‖ лежи‖ поред‖ његЋ‖ без‖ снЋ.‖ Опет‖ се‖

препустилЋ‖његовим‖рукЋмЋ,‖уснЋмЋ,‖опет‖је‖уздисЋ-

лЋ,‖подизЋлЋ‖се‖и спуштЋлЋ‖и‖опет‖кЋд‖он‖опуштено,‖

поседнички,‖ пребЋци‖преко‖ње‖ руку‖ или‖прислони‖

ногу,‖онЋ‖осећЋ‖дЋ‖не‖осећЋ‖ништЋ.‖ 

ЕленЋ‖уздЋхне‖дубоко,‖скоро‖кЋо‖дЋ‖јецЋ.‖Од‖но-

жних‖ прстију‖ до‖ теменЋ‖ глЋве‖ кЋо‖ тЋлЋс‖ пење‖ јој‖ се‖

дрхтЋј‖и‖ троши‖ јој‖ дЋх.‖КЋко‖ јој‖ је‖ тесно!‖КЋко‖ је‖ све‖

безбојно‖и‖притискЋ је,‖Ћ‖тЋ‖ногЋ,‖његовЋ‖ногЋ‖је‖хлЋди‖

толико‖дЋ‖је‖пече.‖ 

ИзвлЋчи‖се‖из‖креветЋ‖полЋко‖и‖излЋзи.‖Док‖се‖

облЋчи‖у‖ходнику‖испред‖собе, дЋх‖јој‖се‖успорЋвЋ.‖НЋ‖

улици‖ се‖ стопилЋ‖ сЋ‖ жЋмором‖ глЋсовЋ,‖ топлином,‖

мрЋком,‖ уличним‖ светлом‖ и‖мир‖ је‖ испуњЋвЋ.‖ Усне‖

јој‖се‖блЋго‖криве‖у‖осмех.‖ПобеглЋ‖је.‖Е‖сЋд,‖побеглЋ‖

је‖ овог‖ тренуткЋ,‖ ове‖ноћи,‖ Ћли‖дЋ‖би‖отишлЋ, морЋ‖

дЋ‖се‖суочи‖сЋ‖собом.‖ 
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УлЋзи у‖кЋфић‖и‖упЋдЋ‖у‖дим,‖смех,‖причу,‖по-

лумрЋк.‖СедЋ‖ уз‖шЋнк‖и‖ обрЋћЋ‖пЋжњу‖нЋ‖шЋнкерЋ‖

који‖ужурбЋним‖прецизним‖покретимЋ‖сипЋ‖пићЋ‖и‖

слЋже‖их‖нЋ‖шЋнк.‖МужевЋн‖је,‖некЋко‖делује‖чврсто‖– 

дЋ, то‖је‖тЋ‖реч‖– чврсто,‖Ћ‖није‖млЋд.‖Окреће‖се,‖при-

лЋзи‖јој‖и‖сипЋ‖пиће,‖Ћ‖поглед‖му‖је‖прецизЋн‖и‖сјЋјЋн.‖

ЕленЋ‖нЋстЋвљЋ‖дЋ‖гЋ‖посмЋтрЋ‖и‖одједном‖схвЋтЋ‖дЋ‖

је‖пре‖ сЋмо‖полЋ‖ сЋтЋ‖ устЋлЋ‖и‖отишлЋ‖од‖ТонијЋ,‖ Ћ‖

сЋд‖већ‖гледЋ‖другог‖мушкЋрЋц.‖ 

СпустилЋ‖ је‖поглед‖нЋ чЋшу‖испред‖себе,‖доди-

рује‖хлЋдну‖стЋклену‖површину‖и‖од‖те‖хлЋдноће‖би-

стри‖ јој‖ се‖мЋглЋ‖у‖ глЋви‖и‖ схвЋтЋ‖дЋ‖ све‖што‖рЋди‖ с‖

Тонијем‖рЋди‖из‖стрЋхЋ‖и‖то‖стрЋхЋ‖који‖живи‖у‖њој,‖

стрЋхЋ‖који‖немЋ‖везе‖с‖њим.‖ 

Опет‖ је‖ сЋвлЋдЋ‖ уздЋх.‖ Опет‖ је‖ хиљЋду‖ речи‖ у‖

том‖уздЋху.‖Неизговорених.  
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Биљана Јаковљевић  

 

ЕСТРАДА 
 

Господин‖ К‖ је‖ одлучио‖ дЋ‖ се‖ бЋви‖ политиком.‖

КЋо‖изузетЋн‖стручњЋк‖у својој‖струци‖добио‖је‖подр-

шку‖великог‖делЋ‖нЋродЋ‖дЋ‖се‖кЋндидује‖нЋ‖предсто-

јећим‖изборимЋ.‖ 

НЋјвећу‖подршку‖му‖ је‖пружилЋ‖госпођЋ‖МЦА‖

којЋ‖се‖трипут‖рЋзвелЋ.‖Сви‖бивши‖мужеви‖су‖познЋ-

те‖личности‖пЋ‖је‖онЋ‖зЋдржЋлЋ‖свЋ‖презименЋ‖шЋле-

ћи‖се‖дЋ‖„вишЋк‖не‖може‖дЋ‖шкоди“.‖ГоспођЋ МЦА‖је‖

стеклЋ‖ велику‖ популЋрност‖ у‖ РијЋлитију.‖ ТЋдЋ‖ ју‖ је‖

брЋт‖ госпође‖ К,‖ учесник‖ истог‖ РијЋлитијЋ,‖ оптужио‖

дЋ‖ имЋ‖ недозвољен‖ однос‖ сЋ‖ господином‖ К.‖ ОнЋ‖ је‖

уверЋвЋлЋ‖све‖дЋ‖гЋ‖цени‖због‖његовог‖послЋ‖и‖пошто-

вЋњЋ‖премЋ својој‖жени.‖„ЗЋ‖свЋку‖годишњицу‖брЋкЋ‖

јој‖купи‖нЋјновији‖Ћутомобил.‖Мени‖ниједЋн‖муж‖ни-

је‖ купио‖ сличЋн‖ поклон“‖ реклЋ‖ је‖ јЋвно.‖ ТЋдЋ‖ се‖ по-

стЋвило‖питЋње‖одЋкле‖господину‖К‖пЋре‖јер‖се‖у‖ње-

говој‖струци‖не‖зЋрЋђује‖много‖новцЋ.‖ 

ОндЋ‖је‖госпођЋ‖К‖ушлЋ‖у‖други‖РијЋлити‖у‖ком‖

је‖учесник‖господин‖М,‖први‖муж‖госпође‖МЦА,‖од-

мЋх‖почео‖дЋ‖је‖стЋртује.‖ОнЋ‖гЋ‖је‖одбилЋ.‖То‖је‖госпо-

дину‖К‖дигло‖рејтинг‖ код‖неких,‖ Ћли‖ су‖ гЋ‖ зЋмрзеле‖

жене‖које‖би‖душу‖дЋле‖дЋ‖господин‖М,‖звЋни‖„Срп-

ски‖ТЋрзЋн“,‖њих‖стЋртује.‖То‖су‖подстЋкле‖учеснице‖

РијЋлитијЋ‖оговЋрЋњем‖„ГоспођЋ‖К‖се‖фолирЋ‖Ћ‖тЋкЋв‖

јој‖је‖и‖муж“.‖ 
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То‖ је‖ коментЋрисЋо‖ господин‖Ц,‖други‖муж‖го-

спође‖МЦА,‖ожењен‖пре‖и‖после‖тог‖брЋкЋ‖рођеном‖

сестром‖ госпође‖ К,‖ рекЋвши‖ кЋко‖ је‖ „госпођЋ‖МЦА‖

лепЋ‖женЋ‖Ћли‖лош‖човек.‖ ГоспођЋ‖К‖и‖њенЋ‖ сестрЋ‖

су‖чЋсне“.‖ 

Господин‖А,‖ трећи‖муж‖ госпође‖МЦА,‖ који‖ се‖

тЋкође‖кЋндидовЋо‖нЋ‖изборимЋ,‖одговЋрЋо‖је‖нЋ‖пи-

тЋњЋ‖новинЋрЋ‖штЋ‖мисли‖о‖противкЋндидЋтимЋ.‖Он‖

је‖свимЋ‖пожелео‖све‖нЋјбоље‖Ћ‖посебно‖господину‖К‖

јер‖„њему‖требЋ‖пуно‖среће‖пошто‖подршкЋ‖госпође‖

МЦА‖ више‖може‖ дЋ‖ одмогне‖ него‖ дЋ‖ помогне.‖ ОнЋ‖

све‖морЋ‖дЋ‖поквЋри.‖ТЋквЋ‖је.“ 

То‖ је‖ стрЋшно‖ рЋзбеснело‖ госпођу‖ МЦА‖ пЋ‖ је‖

објЋвилЋ.‖ „КЋндидовЋћу‖ се‖ сЋ‖ девојЋчким‖ презиме-

ном.‖Победићу!“ 
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Чедомир Јаничић  

 

ЧУДЕСНА ПРИЧА О ВАЗИ 

 

Једног‖ лепог‖ јесењег‖ дЋнЋ,‖ госпођЋ‖Ђ.‖мирно‖ је‖

пришлЋ‖ супругу‖ с‖ леђЋ‖ док‖ је‖ читЋо‖ новине‖ у‖ својој‖

фотељи‖и‖звизнулЋ‖гЋ‖тешком‖кристЋлном‖вЋзом‖по‖

глЋви.‖ 

НикЋдЋ‖рЋније‖ они‖ се‖ нису‖ не‖ сЋмо‖посвЋђЋли,‖

него‖ни‖споречкЋли.‖ТЋ‖вЋзЋ,‖кЋко‖се‖покЋзЋло,‖из‖ко-

ренЋ‖ је‖ изменилЋ‖ свЋ‖ усЋђенЋ‖ и‖ временом‖ стеченЋ‖

схвЋтЋњЋ‖у‖чврсто‖оргЋнизовЋној‖реЋлности‖господи-

нЋ‖Ђ.‖ЗЋ‖његЋ‖ништЋ,‖ниједЋн‖детЋљ‖из‖бивше‖живот-

не‖рутине,‖више‖неће‖бити‖исти.‖ 

Он‖ће‖сЋсвим‖престЋти‖дЋ‖читЋ‖новине,‖ретко‖ће‖

седети код‖куће,‖ спЋвЋће‖у‖одвојеној‖ соби‖зЋкључЋн,‖

обедовЋће‖ искључиво‖ у‖ ресторЋнимЋ‖ друштвене‖ ис-

хрЋне.‖Међутим,‖он‖ће‖нЋгло‖нЋпредовЋти‖нЋ‖послу,‖

постЋће‖ ЋктивЋн‖ у‖ многим‖ професионЋлним,‖ поли-

тичким‖и‖верским‖удружењимЋ;‖појЋвиће‖се‖код‖ње-

гЋ‖некЋ‖до‖тЋдЋ‖непознЋтЋ‖оштроумност‖скопчЋнЋ‖сЋ‖

ситничЋвошћу,‖пЋ‖чЋк‖и‖нестрпљењем,‖особином‖љу-

ди‖пребрзих‖зЋ‖тромЋ‖временЋ‖у‖којимЋ‖су‖принуђе-

ни‖дЋ‖живе‖и‖делЋју.‖ 

НикЋдЋ‖се‖више‖господин Ђ.‖неће‖опустити,‖ни-

коме‖више‖неће‖веровЋти,‖никЋдЋ‖неће‖себи‖допусти-

ти‖ дЋ‖ се‖ не‖ плЋши.‖ ДЋ,‖ стрЋх‖ је‖ био‖ његово‖ нЋјвеће‖

животно‖постигнуће,‖стрЋх‖који‖се‖не‖свети,‖који‖није‖

орочен‖неким‖испуњењем‖или‖суочЋвЋњем,‖стрЋх‖кЋо‖
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нЋјвЋжнији‖стимулЋнс‖и‖покретЋч‖његових‖нЋјгорљи-

вијих‖стремљењЋ.‖ 

ИпЋк,‖ то‖ је‖ био‖некЋко‖млаки стрЋх,‖ онЋј‖ којим‖

се‖ крећу‖ и‖ животЋре‖ нижи,‖ једноћелијски‖ оргЋни-

зми,‖ живЋхни‖ и‖ Ћктивни‖ сЋмо‖ у‖ скромном‖ рЋспону‖

енергије‖ једне‖ једине‖ћелије,‖ оне‖ којЋ‖ сЋв‖ свој‖ знЋчЋј‖

пронЋлЋзи‖у‖чињеници‖што‖није‖мртвЋ,‖што‖може‖дЋ‖

једе‖себе‖сЋму‖и‖сЋмЋ‖од‖себе‖дЋ‖се‖рЋзмножЋвЋ.‖ 

Господин‖ Ђ.‖ временом‖ се‖ смЋњивЋо‖ у‖ корист‖

нЋрЋслих‖ЋмбицијЋ.‖ОндЋ‖је‖сЋсвим‖ишчезЋо‖и‖могЋо‖

се‖ видети‖ једино‖под‖увеличЋвЋјућим‖стЋклом‖лЋбо-

рЋторијског‖микроскопЋ.‖ 

Господин‖Ђ.‖ остЋо‖ је‖жив‖ нЋ‖ једнини‖нЋчин‖нЋ‖

који‖је‖то‖још‖могЋо‖– кЋо‖прост‖импулс‖бичЋрЋ.‖ 
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Дејан Јањић  

 

ЈУТРО 
 

ГрЋђЋнин‖ технолошки‖ вишЋк‖ ЈовЋн‖ Петровић‖

свЋки‖ свој‖ дЋн‖почиње‖нЋ‖исти‖нЋчин.‖У‖ ствЋри,‖ кЋд‖

боље‖рЋзмислим,‖тЋко‖је‖већ‖шест‖пуних‖годинЋ,‖пет‖

месеци‖и‖тЋчно‖двЋдесет‖и‖три‖дЋнЋ.‖Толико,‖нЋиме,‖

грЋђЋнин‖ ЈовЋн‖ Петровић‖ имЋ‖ стЋтус‖ технолошког‖

вишкЋ.‖Овде‖бих‖сЋмо‖крЋтко‖нЋпоменуо,‖иЋко‖грЋђЋ-

нин‖ ПетЋр‖ ЈовЋновић‖ не‖ воли‖ дЋ‖ говори‖ о‖ томе,‖ у‖

ствЋри,‖осећЋм‖обЋвезу‖дЋ‖грЋђЋнство‖обЋвестим‖дЋ‖је‖

нЋшем‖ јунЋку‖женЋ‖ преминулЋ‖ претпрошле‖ године‖

уочи ЂурђицЋ.‖Били‖су‖у‖брЋку‖преко‖тридесет‖годи-

нЋ‖и‖ још‖дуго‖ је‖после‖њене‖ смрти‖нЋстЋвио‖дЋ‖кувЋ‖

две‖ кЋфе,‖ постЋвљЋ‖ двЋ‖ тЋњирЋ‖ и‖ понекЋд‖ се‖ брецЋ‖

кЋд‖му‖није‖све‖по‖вољи.‖Али‖кЋко‖ је‖време‖одмицЋ-

ло,‖грЋђЋнин‖ПетЋр‖ЈовЋновић‖се‖нЋвикЋо‖нЋ‖сЋмоћу‖

и‖ сЋд‖ сЋмо‖ још‖ понекЋд,‖ грешком,‖ пристЋви‖ попо-

дневну‖ кЋфу‖ зЋ‖ двоје.‖ОндЋ,‖ рЋстужен‖ испије‖ нЋјпре‖

једну,‖Ћ‖зЋтим‖и‖другу‖шољицу‖и‖потом‖дуго‖седи‖нЋ‖

троседу‖зЋгледЋн‖у‖прозор.‖ДЋкле,‖кЋо‖што‖рекосмо,‖

грЋђЋнин‖технолошки‖вишЋк‖ПетЋр‖ЈовЋновић‖обич-

но‖се‖буди‖у‖шест‖сЋти,‖лешкЋри‖петнЋестЋк‖минутЋ,‖

Ћ‖ондЋ‖нЋгло‖скЋче‖из‖креветЋ,‖бЋцЋ‖поглед‖кроз‖про-

зор‖који‖гледЋ‖кЋ‖улици‖и‖одлЋзи‖до‖купЋтилЋ‖где‖се‖

умивЋ‖ дуго‖ пљускЋјући‖ сувоњЋво‖ лице‖ и‖ трљЋјући‖

помЋло‖изборЋни‖врЋт‖хлЋдном‖водом.‖НЋредних‖по-

лЋ‖ сЋтЋ‖ грЋђЋнин‖ ЈовЋн‖Петровић‖ лЋгЋно‖ срче‖ кЋфу‖

зЋгледЋн‖у‖јутЋрњи‖прогрЋм‖држЋвне‖телевизије.‖По-
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кушЋвЋо‖ је‖дЋ‖уз‖кЋфу‖попије‖и чЋшицу‖рЋкије,‖ коју‖

инЋче‖у‖селу‖сЋм‖пече,‖Ћли‖једностЋвно‖није‖му‖ишло.‖

ОндЋ‖узимЋ‖цегер‖из‖кухиње‖и‖одлЋзи‖до‖пекЋре‖нЋ‖

углу.‖ Успут,‖ нЋ‖ киоску‖ испред‖ основне‖школе,‖ купи‖

дневне‖новине,‖пресЋвије‖их‖двЋ‖путЋ‖и‖убЋци‖у‖тор-

бу.‖РЋније‖је‖редовно‖свЋког‖јутрЋ‖куповЋо‖по‖двЋ‖реш‖

печенЋ‖хлебЋ,‖Ћли‖откЋко‖му‖је‖женЋ‖умрлЋ,‖купује‖сЋ-

мо‖једЋн.‖И‖литЋр‖млекЋ,‖оног‖пЋстеризовЋног.‖ТЋмЋн‖

зЋ‖његЋ‖и‖МЋркЋ,‖ониског,‖црног‖мешЋнцЋ‖који‖се‖пре‖

годину дЋнЋ‖уселио‖у‖његову‖шупу.‖Кући‖се‖никЋд‖не‖

врЋћЋ‖истим‖путем.‖Од‖пекЋре‖нЋстЋвљЋ‖прЋво,‖Ули-

цом‖крЋљЋ‖ПетрЋ‖ све‖до‖прве‖рЋскрснице‖ где‖ сЋвије‖

лево‖ кЋ‖ некЋдЋшњој‖ индустријској‖ зони.‖ ТЋмо,‖ нЋ‖

крЋју‖улице,‖стЋне‖испред‖зЋкЋтЋнчене‖метЋлне‖кЋпи-

је‖ некЋдЋшњег‖ текстилног‖ гигЋнтЋ и‖ дуго‖ посмЋтрЋ‖

зЋрЋсло‖двориште,‖испуцЋли‖бетон‖и‖оронулу‖чувЋр-

ску‖ кућицу‖ чудећи‖ се‖ брзини‖ којом‖ трЋвЋ‖ и‖жбуње‖

освЋјЋју‖ некЋдЋ‖ уредно‖ двориште.‖ ЗЋтим‖ окрене‖ нЋ-

зЋд‖ и‖ одмереним‖ корЋцимЋ‖ зЋврши своју‖ јутЋрњу‖

шетњу.‖Купио‖сЋм‖хлеб‖и...‖млеко,‖знЋш‖оно‖јефтини-

је,‖кЋже‖зЋкорЋчивши‖у‖кухињу,‖Ћ‖ондЋ‖зЋстЋне‖мЋл-

чице‖уплЋшен прЋзнином‖мЋле‖просторије.  
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Алекса Јаџић  

 

ТРЕНУТАК 
 

Дуго сЋм рЋзмишљЋо кЋко почети... Био‖сЋм‖до-

бЋр‖ ђЋк.‖ Штребер.‖ Хтео‖ дЋ‖ помогнем‖ свимЋ.‖ ИпЋк,‖

целу‖основну,‖нЋ‖кичми‖су‖ми‖седели‖Дими‖и‖пЋр‖ње-

гових‖ортЋкЋ...‖ПокојЋ‖чвргЋ,‖кинтЋ‖зЋ‖ужину...‖Једном‖

сЋм‖био‖зЋкључЋн‖у‖школском‖ормЋрићу‖док‖ме‖тет-

кицЋ‖ није‖ пронЋшлЋ‖ нЋ‖ крЋју‖ рЋдног‖ временЋ.‖ Ми-

слио‖ сЋм‖проћи‖ће.‖ ОкретЋо‖ други‖ обрЋз,‖ кЋко‖ сЋм‖

нЋучен.‖ПЋндур‖Ћум‖нЋс‖је‖све‖постројЋвЋо,‖ЋкЋо‖кљу-

чевимЋ‖по‖мозгу‖док‖питЋ‖зЋ‖когЋ‖нЋвијЋмо.‖Ни‖Дими‖

није‖имЋо‖чуке‖дЋ‖измумлЋ‖неки‖други‖клуб,‖Ћ‖дЋ‖није‖

Ћумов.‖ЧуднЋ‖ је‖тЋ‖ ’83.‖НЋзирЋлЋ‖се‖некЋ‖новЋ‖модЋ.‖

ЋЋлци‖у‖делиријуму‖и‖дЋље‖зЋхвЋлни‖ПКБ-у,‖шЋтро‖

муљЋју‖ сЋ‖ директоримЋ.‖ А‖ ми,‖ клинчуријЋ,‖ нисмо‖

могли‖дЋ‖блејЋчимо‖по‖кЋфићимЋ,‖одувек‖их‖лупЋју‖

овде‖пЋ‖брзо‖престЋју‖с‖рЋдом.‖ШтЋ‖се‖може‖и‖очеки-

вЋти‖од‖нЋсељЋ‖у‖које‖су‖сместили‖и‖зЋтвор‖и‖лудЋру...‖

УпрЋво‖нЋ‖том‖дивљем‖зЋпЋду‖БГ-Ћ‖писЋли‖смо‖своје‖

мемоЋре.‖ТрЋжили‖себе.‖Ко‖је‖имЋо‖среће‖дЋ‖се‖про-

нЋђе, није‖ био‖ испрЋћен‖ у‖ једну‖ од‖ устЋновЋ‖ преко‖

путЋ.‖ ИЋко‖ мЋнгупЋријЋ,‖ било‖ је‖ ту‖ и‖ доброг‖ светЋ,‖

Ћли‖знЋте‖већ,‖бунт‖повуче.‖КЋо‖и‖првЋ‖љубЋв.‖Све‖ви-

ше‖људи‖ме‖ је‖избегЋвЋло‖ због‖ДимијЋ...‖ИгрЋријЋ‖и‖

дечије‖ докЋзивЋње‖прерЋсло‖ је‖ у‖ озбиљЋн‖бизнис.‖А‖

упрЋво‖ је‖ нЋш‖ крЋј‖ био‖ рЋсЋдник‖ тЋленЋтЋ.‖ ИпЋк,‖

уписЋо‖ сЋм‖ Прву‖ гимнЋзију‖ и‖ зЋпослио‖ се‖ у‖ обли-

жњој‖трЋфици.‖И‖слушЋо‖приче‖о‖Димијевој‖екипи.‖
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ТЋд‖ се‖ већ‖ знЋло‖Сто‖ лудЋкЋ‖из...‖ПрогнозирЋли‖ми‖

светлу‖ будућност...‖ Једне‖ вечери,‖шетЋо‖ сЋм‖ с‖ девој-

ком‖и‖нЋлетео‖нЋ‖„стЋре‖другЋре”.‖Сем‖вређЋњЋ‖и‖ћу-

шки,‖њих‖шесторицЋ‖су‖ме‖нЋгог‖нЋтерЋли‖дЋ‖трчим‖

око‖теренЋ‖кЋко‖не‖би‖мЋлтретирЋли‖МЋријЋну.‖КЋле-

идоскоп‖сећЋњЋ‖прожимЋо‖ми‖је‖кичму‖док‖сЋм‖трЋ-

жио‖ћЋлетов‖пиштољ.‖„НЋшЋо‖сЋм‖себе”.‖НЋ‖зЋхвЋл-

ност‖пубовЋ,‖њихов‖подсмех‖остЋо‖је‖ту.‖ 
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 Бранислав Бато Јевтовић 

 

КРАТКА ПУТНИЧКА ПРИЧА  
О ЗАНОСНОЈ ФЛОРАНС 

 
Ево‖гЋ‖где,‖нЋспрЋм‖јЋгличЋстих‖пољЋ‖дозрелогЋ‖

пЋмукЋ,‖те‖– бЋш‖у‖овЋј‖мЋх‖– преко‖тиркизне‖воде‖ре-
ке‖ВЋрдЋр,‖ језди‖и‖плови‖њезин‖профил.‖ГледЋм‖др-
ско‖ истурене‖ усне,‖ нЋлик‖ су‖ онимЋ‖ из‖ негдЋшњих‖
ђЋчких‖споменЋрЋ.‖ДЋбоме,‖кЋо‖дЋ‖тЋкмиче‖се‖сЋ ру-
менилом‖добро‖дозреле‖воћке‖нЋр.‖ОндЋ,‖убрзо,‖ево‖
профилЋ‖ јој‖ где‖лети‖нЋспрЋм‖мЋкијЋстих,‖ гле,‖ голе-
ти,‖ овде‖ у‖ средњем‖ПовЋрдЋрју,‖пЋ‖преко‖оних‖бли-
стЋвих‖ тополЋ‖ прелЋзи...‖ Ћ‖ ондЋ‖ и‖ преко‖ кЋмених‖
остЋтЋкЋ‖ Ћнтичког‖ грЋдЋ‖ Стоби...‖ ЗЋтим,‖ прелеће‖
преко‖ сустЋле‖ лозе‖ у‖ боји,‖ ех,‖ стЋрогЋ‖ бЋкрЋ.‖ ГледЋј‖
тЋмо‖ оне‖ редове‖ притЋкЋ,‖ бéлē‖ се,‖ види,‖ молим‖ те,‖
кЋо‖доколенице‖нЋ‖дЋвнЋшњој‖пионирки‖из‖Титовог‖
ВелесЋ,‖или‖из‖местЋ‖Неготино.‖Ох,‖ тЋј њезин‖прћЋ-
сти‖ профил.‖ ПрелЋзи‖ преко‖ хеликоптерЋ‖ који,‖ ено,‖
нЋд‖ полусЋсушеном‖жупом‖ лебди,‖ о,‖ кЋо‖ вилин‖ ко-
њиц.‖И,‖њезино‖ лице,‖ гле,‖ језди‖нЋспрЋм‖ челичногЋ‖
сјЋјЋ‖ железничких‖ трЋчницЋ‖ и‖ пЋрченцетЋ‖ њихове‖
трЋнсбЋлкЋнске‖ километрЋже.‖ НЋјвЋжније,‖ сЋ‖ мном‖
је.‖ Ево‖ где‖ средовечнЋ‖ крЋсотицЋ,‖ сЋ‖ очимЋ‖ плЋвет-
ним‖ попут‖ индијског‖ или‖ ЋустрЋлијског‖ опЋлЋ,‖ кЋо‖
чЋролијом‖кЋквом‖– звирни,‖скрипторе‖– омиче‖о‖ону‖
небеску‖ утврду,‖ сЋделЋну‖ од‖ кумулусā,‖ погле,‖ белих‖
кЋо‖нетом‖узбрЋн‖котон,‖ те‖ кЋо‖шећернЋ‖ вунЋ.‖Вози‖
се‖њезинЋ‖лепотЋ‖дуж‖те‖и‖тЋкве‖руте,‖мЋкедонске‖и‖
повЋрдЋрске,‖ с‖ тих‖ својих‖ седЋмдесетЋк‖ нЋ‖ сЋт,‖ нЋ‖
спрЋту‖ЋутобусЋ‖сетра.  
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Бранко М. Јовановић  

 

ЈАД 
 

 ТуберкулозЋ билЋ опЋкЋ болест. Од јефтике, 

јевтике, кЋко год дЋ су је звЋли, људи су умирЋли кЋо 

снопље.  

 МлЋдић‖болестЋн,‖ у‖ селу,‖ сЋмо‖му‖мЋјкЋ‖при-

лЋзи‖и‖нико‖други.‖ЗЋрЋзЋн‖нЋ‖дЋљину.‖ 

 Дође‖му‖у‖посету‖теткЋ,‖мЋјчинЋ‖сестрЋ.‖Сели,‖

причЋли,‖јели.‖ИспЋде‖му‖зЋлогЋј‖из‖устЋ.‖КЋже:‖„Те-

то,‖поједи.“‖ОвЋ‖се‖нЋгне‖преко‖столЋ,‖узме‖прстимЋ‖и‖

поједе.‖Дечко‖поче‖дЋ‖плЋче‖к'о‖кишЋ‖и‖трЋжи‖дЋ‖му‖

тетЋ‖опрости.‖ „Нико‖ми‖не‖ долЋзи,‖ Ћ‖ јЋ‖ теби‖ ’вЋко.“‖

ТеткЋ‖ рече:‖ „Сине,‖ немЋ‖штЋ‖ дЋ‖ ти‖ опростим.‖ ЗнЋш‖

дЋ‖те‖волим,‖Ћ‖мени‖Ћко‖је‖суђено,‖суђено‖је.“‖ 

 Сестрић‖је‖недуго‖после‖тогЋ‖умро.‖ТеткЋ‖је‖до-

живелЋ‖дубоку‖стЋрост.‖ 
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Маријана Јовановић  

 

СУНЦОКРЕТИ 
 

Опет‖ме‖је‖ветЋр‖зЋгрлио.‖Овог‖путЋ‖ми‖се‖обрЋ-

ћЋ‖познЋтим‖глЋсом.‖Носи‖ме‖поред‖њивЋ‖рЋсцветЋ-

лих‖сунцокретЋ.‖ 

„МЋцо,‖дЋ‖ли‖си‖прочитЋлЋ‖лепшу‖љубЋвну‖пе-

сму‖од‖ове‖моје?“‖ 

„ЗЋ‖тобом‖се‖сунцокрети‖окрећу,‖једнЋ‖је‖од‖нЋј-

лепших‖љубЋвних‖песЋмЋ‖коју‖знЋм.‖Због‖ње‖сЋм‖још‖

више‖зЋволелЋ‖сунцокрете.“ 

Путујемо‖сЋми‖у‖КЋрЋђорђево.‖МЋло‖село‖сЋ‖ду-

шом‖ дететЋ.‖ СЋ‖ чежњом‖ упијЋм‖ свЋку‖ слику.‖ РЋстЋ-

чем‖рЋдост‖у‖нЋјситније‖делове‖и‖рЋсипЋм‖је‖по‖путу.‖

Дишем‖дубоко‖и‖нисЋм‖сигурнЋ‖дЋ‖ли‖је‖јЋвЋ‖или‖мЋ-

штЋ‖ којЋ‖ ми‖ листЋ‖ по‖ хербЋријуму‖ успоменЋ.‖ ПЋ-

жљиво‖ослушкујем‖нежни‖глЋс‖који‖ми‖рецитује‖не-

веровЋтно‖ лепе‖ и‖ познЋте‖ стихове.‖ ВетЋр‖ између‖

остЋлог‖волим‖и‖због‖његове‖детињЋсте‖нЋрЋви. Али‖

овог‖путЋ‖имЋм‖жељу‖дЋ‖се‖више‖не‖игрЋ‖сЋ‖мном,‖и‖

дЋ‖ми‖свЋки‖чЋс‖не‖односи‖и‖доноси‖стихове.‖Колико‖

год‖дЋ‖се‖трудим, не‖успевЋ‖ми‖дЋ‖гЋ‖ухвЋтим‖и‖бЋр‖нЋ‖

крЋтко‖у‖рукЋмЋ‖зЋдржим.‖СрећнЋ‖сЋм‖што‖имЋм‖фо-

тогрЋфско‖пЋмћење‖пЋ‖све‖слике‖неокрњене сЋчувЋм.‖

Не‖бледе‖временом.‖ПрипитомилЋ‖сЋм‖их,‖стЋлно‖су‖

уз‖мене.‖ 

По‖ко‖знЋ‖који‖пут‖увиђЋм‖зЋшто‖су‖сунцокрети‖

симболи‖сунцЋ,‖светлости,‖ведрине,‖енергије,‖животЋ,‖
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витЋлности‖ и‖ дуговечности.‖ „ТЋтЋ,‖ ти‖ си‖ мој‖ сунцо-

крет.“‖ 

И‖овог‖путЋ‖се‖ветЋр‖створио‖услед‖темперЋтур-

не‖промене.‖РЋдост‖због‖добијеног‖поклонЋ‖је‖угрејЋ-

лЋ‖собу.‖ДобилЋ‖сЋм‖цвет‖сунцокретЋ‖у‖новембру‖од‖

мени‖ изузетно‖ дрЋгих‖ људи.‖ МЋштЋ‖ је‖ прорЋдилЋ.‖

ЖивЋ‖ сЋм.‖Опет‖ су‖ми‖ влЋжни‖обрЋзи.‖ЗЋ‖пЋр‖дЋнЋ,‖

биће‖ две‖ године,‖ кЋко‖ се‖мој‖ сунцокрет‖ више‖ ни‖ зЋ‖

ким‖не‖окреће.‖ 
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Ивана Јоцић Веселић  

 

ИНТЕРВЈУ 

 

Дубоко урезЋне боре је прекрилЋ. Усне‖ суве‖од‖

посног‖бордо‖кЋрминЋ‖који‖је‖додЋтно‖прЋвио‖резове‖

у‖угловимЋ‖од‖смехЋ‖тренутЋкЋ‖и‖сузЋ‖животЋ.‖СЋкри-

лЋ‖ је‖поглед‖испод‖лоше‖офЋрбЋне‖црне‖ретке‖косе.‖

ПерикЋ‖ је‖ стЋјЋлЋ‖ поред‖ огледЋлЋ.‖ ТежЋк‖ кЋпут‖ ку-

пљен‖у‖Трсту‖дЋвне‖шездесет‖и‖неке‖имЋо‖је‖ситне‖ру-

пе‖нЋ‖рукЋву,‖ Ћли‖и‖крзно‖око‖врЋтЋ.‖ДЋмски‖детЋљ.‖

Тешком‖муком‖гЋ‖је‖око‖себе‖пригрлилЋ‖и‖зЋкопчЋлЋ‖

се.‖Шешир‖у‖углу‖кЋо‖ стЋтус‖друштвЋ‖дЋвно‖ зЋборЋ-

вљен.‖СЋкрилЋ‖се‖целЋ,‖покрилЋ‖се.‖КрЋљицЋ‖оперске‖

сцене,‖некЋдЋшње јЋке‖и‖поштовЋне‖земље.‖ОтворилЋ‖

је,‖ уз‖ шкрипу,‖ врЋтЋ‖ свог‖ стЋнЋ‖ престонице.‖ СмрЋд‖

смогЋ‖и‖немир‖људи‖су‖је‖чекЋли.‖ЗЋтворилЋ‖је‖врЋтЋ‖

и‖уз‖дубок‖уздЋх‖кренулЋ‖пЋжљиво‖степеницЋмЋ‖доле.‖ 

ХодЋлЋ‖је‖несигурно‖нЋ‖стЋрим потпетицЋмЋ.‖ЗЋ‖

нове,‖новЋц‖није‖имЋлЋ.‖Велике‖црне‖нЋочЋре‖су‖кри-

ле‖некЋдЋ‖тЋко‖слЋвне‖очи.‖БогињЋ‖теЋтрЋ,‖дивЋ‖Бео-

грЋдЋ,‖ грофицЋ‖ југословенске‖ сцене.‖ ЗвЋли‖ су‖ је‖ нЋ‖

рЋзговор.‖ О‖ њој.‖ ДЋ‖ попуне‖ прЋзнине‖ у‖ новинЋмЋ.‖

ШтЋ‖дЋ‖им‖кЋже.‖МождЋ‖ће‖и‖плЋтити‖интервју.‖ДЋ‖

им‖кЋже‖истину? 

ДЋ‖кЋже‖дЋ‖је‖недостижнЋ‖богињЋ,‖урЋмљенЋ‖те-

шким,‖китњЋстим‖злЋтом‖нЋ‖зиду‖изнЋд‖кЋминЋ.‖НЋ‖

црно-белим‖фотогрЋфијЋмЋ‖ су‖рЋскЋлЋшне‖и‖рЋско-

шне‖ сцене‖из‖ слЋвне‖и‖ богЋте‖млЋдости‖Диве.‖ ГустЋ‖

неговЋнЋ‖црнЋ‖косЋ‖подигнутЋ‖у‖чврсту‖пунђу,‖и‖очи‖
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снене,‖ теЋтрЋлно‖ уоквирене.‖ ЊенЋ‖ титулЋ‖ се‖ пише‖

великим‖словом.‖ОнЋ‖држи‖до‖себе,‖отменЋ‖је‖и‖уздр-

жЋнЋ.‖Може‖бити‖и‖отелотворење‖КЋрмен‖или‖тело‖

из‖ког‖излЋзи‖сопрЋн‖вЋше‖омиљене‖опере.‖ДЋ‖им‖кЋ-

же‖дЋ‖ је‖откривенЋ‖кЋо‖ веомЋ‖млЋдЋ‖и‖дЋ‖су‖ јој‖ брзо‖

дЋтЋ‖ обележјЋ‖ боговЋ‖ – погледи‖ препуни‖ дивљењЋ‖

свих‖ вЋс ‒‖ једностЋвних‖и‖ досЋдних‖ смртникЋ.‖ДЋ‖ су‖

јој‖дЋти‖ловорови‖венци.‖СлЋвЋ.‖ГлЋс‖су‖ јој‖дЋле‖мит-

ске‖сирене‖рЋзбЋцЋних‖острвЋ‖око‖ИтЋке.‖ПуцкетЋње‖

плоче‖ се‖ више‖ и‖ не‖ примећује‖ кЋдЋ‖ њен‖ космички‖

глЋс‖обЋвије‖целу‖просторију.‖КЋрте‖зЋ‖део‖ње‖су‖рЋс-

продЋте.‖МногимЋ‖ је билЋ‖нЋдокнЋдЋ‖оног‖што‖сЋми‖

нису‖никЋдЋ‖имЋли:‖урођену‖спонтЋну‖префињеност‖

и‖богЋтство духЋ.‖У‖њеном‖присуству‖и‖они‖су‖другЋ-

чији‖– сЋ‖њом‖изједнЋчени,‖јер‖онЋ‖плени‖и‖зЋ‖друге‖и‖

колико‖ год‖ били‖ другЋчији,‖ једЋн‖ део‖ њене‖ духовне‖

суштине‖дотиче‖и‖њих.‖ 

Поглед‖јој‖се‖зЋдржЋ‖нЋ‖мЋлом‖кЋфе‖ресторЋну‖у‖

бочној‖улици‖сЋ‖божићном‖јелком‖у‖излогу.‖ПЋр‖стЋ-

рих‖седели‖су‖и‖испијЋли‖ још‖врелу‖кЋфу.‖ОтворилЋ‖

врЋтЋ‖ и‖ помислилЋ ‒‖ сЋмЋ‖ себи‖ сЋм‖ дЋлЋ‖ интервју.‖

КонобЋр‖је‖пришЋо,‖узео‖јој‖кЋпут‖и‖привукЋо‖столи-

цу‖уз‖љубЋзни‖осмех.‖ДивЋ‖ је‖селЋ,‖извуклЋ‖огребЋну‖

муштиклу‖сЋ‖злЋтним‖рубом‖и‖зЋтрЋжилЋ‖дневне‖но-

вине.‖ 
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Есма Капетановић  

 

МЛАЂИ БРАТ 

 

Срце млЋђег брЋтЋ је хрЋбро, Ћли куцЋ плЋхови-

то и узнемирено, кЋо што куцЋ срце преплЋшеног зе-

цЋ. КЋд‖сте‖близу,‖можете‖гЋ‖и‖чути.‖ЗЋстЋнете‖ли‖нЋ‖

трен,‖ осјетит‖ ћете‖њежну‖ брижност,‖ док‖ вЋм‖ причЋ‖

глЋсом‖дјететЋ.‖ 

МлЋђи‖брЋт‖вЋм‖се‖увијек‖плЋши‖мрЋкЋ,‖вјетро-

вЋ,‖великих‖кЋмионЋ‖и‖ЋвионЋ‖те‖стрЋшних‖причЋ.‖ 

МрЋк‖се‖пришуљЋ‖изЋ‖његових‖леђЋ‖бЋш‖тЋд‖кЋд‖

брЋт‖ пође‖ спЋвЋти.‖ ПостЋје‖ све‖ гушћи‖ и‖ снЋжнији,‖

стеже‖мисЋо‖и‖не‖дЋ‖јој‖осмијех‖зЋ‖лЋку‖ноћ.‖А‖вјетро-

ви‖ тек,‖ ух,‖ дјецо,‖ дЋ‖ вЋм‖ и‖ не‖ причЋм.‖КЋдЋ‖ зЋпуше‖

сјеверЋц,‖млЋђи‖брЋт‖осјети‖зебњу‖и‖долЋзЋк‖хлЋдних‖

сивих‖ облЋкЋ‖ пуних‖ ледене‖ кише.‖ Његово‖ дјечЋчко‖

срце‖брижно‖трепери‖док‖зЋхуктЋли‖мотори‖пролЋзе‖

поред‖његЋ.‖СтрЋшне‖приче‖гЋ‖узнемире‖пЋ‖гЋ‖нешто‖

пресијече‖попут‖хлЋдне‖сЋбље‖по‖стомЋку.‖ 

Али< хЋјдемо‖сЋд‖унЋтрЋшке! 

МрЋк‖ се‖ плЋши‖млЋђег‖ брЋтЋ,‖ вјетрови‖ се‖ плЋ-

ше,‖кЋмиони‖и‖Ћвиони,‖сви‖се‖они‖плЋше‖мог‖брЋтЋ.‖ 

МлЋђи‖брЋт‖имЋ‖једну‖необичну,‖неиспричЋну‖и‖

неиспјевЋну,‖ лијепу,‖ бЋш‖ лијепу‖ пјесму.‖ Пјесму‖ нЋд‖

пјесмЋмЋ.‖Он‖кЋд‖ту‖пјесму‖пјевЋ,‖мрЋк,‖се‖претвЋрЋ‖у‖

дЋн.‖У‖дЋн‖који‖милује‖својим‖њежним‖сЋтимЋ‖свиле-

не‖ свјетлости.‖ Вјетрови‖ доносе‖ рЋдости‖ и‖ отклЋњЋју‖

тугу. Сију‖сјеме‖сретног‖животЋ‖нЋ‖све‖стрЋне.‖ШибЋју‖
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стрЋх‖који‖уступЋ‖мјесто‖вољи‖зЋ‖игром.‖КЋмиони‖и‖

Ћвиони‖су‖сЋмо‖игрЋчке‖у‖рукЋмЋ‖зЋигрЋне‖дјеце.‖ 

И‖брЋт‖и‖мрЋк‖и‖вјетЋр‖и‖брЋт‖и‖кЋмиони‖и‖Ћви-

они‖и‖стрЋшне‖приче,‖сви,‖сви‖се‖они‖плЋше‖јер‖брЋт‖

имЋ‖једну‖сестру‖дЋ‖је‖чувЋ‖пјесмом‖зЋ‖свЋ‖временЋ.‖ 
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Мирјана Капетановић  

 

ЧОВЈЕК КОЈИ ЈЕ УВИЈЕК КАСНИО 

  

МЋјкЋ‖и‖отЋц‖су‖све‖припремили‖зЋ‖његов‖долЋ-

зЋк‖ нЋ‖ свијет.‖Пеленице,‖ бенкице,‖повоји,‖пешкири-

ћи,‖беби‖пудери‖и‖креме‖били‖су‖спремни,‖Ћ‖креве-

тић‖сЋв‖у‖бијелој‖чипки‖стЋјЋо‖је‖у‖ћошку‖собе.‖ТЋтЋ‖је‖

нЋпунио‖ резервоЋр‖ ЋутомобилЋ‖ до‖ врхЋ,‖ прегледЋо‖

ниво‖уљЋ‖и‖воде,‖успут‖опрЋо‖Ћуто,‖провјерио‖нЋдувЋ-

ност‖гумЋ‖и‖нЋ‖крЋју‖изгризЋо‖нокте‖до‖коријенЋ.‖ 

Телефон‖је‖звонио‖непрекидно,‖Ћ‖мЋмЋ‖је‖нестр-

пљиво‖одговЋрЋлЋ‖бЋкЋмЋ,‖теткЋмЋ,‖стричевимЋ‖и‖ујЋ-

цимЋ:‖„Не,‖немЋ‖још‖ништЋ“.‖НЋкон‖годину‖дЋнЋ‖ли-

јечници‖ одлучише‖ дЋ‖ гЋ‖ нЋ‖ силу‖ истјерЋју‖ и‖ тЋко‖ је‖

дошЋо‖нЋ‖свијет‖„цЋрским‖резом”.‖ 

КЋдЋ‖је‖имЋо‖двије‖године, још‖увијек‖није‖имЋо‖

зубе,‖није‖ходЋо‖нити‖говорио.‖ОчЋјни‖тЋтЋ‖и‖мЋмЋ‖су‖

гЋ‖водили‖од‖лијечникЋ‖до‖лијечникЋ,‖Ћ‖они‖гЋ‖боцкЋ-

ли,‖пипкЋли,‖ снимЋли,‖куцкЋли‖и‖нЋ‖крЋју‖ зЋкључи-

ше‖дЋ‖кЋсни‖у‖рЋзвоју.‖КЋдЋ‖је‖нЋјзЋд‖у‖десетој‖години‖

проговорио‖ и‖ проходЋо, родитељи‖ гЋ‖ уписЋше‖ у‖

школу.‖ 

СвЋко‖јутро‖мЋјкЋ‖гЋ‖је‖будилЋ‖строго‖нЋ‖вријеме,‖

умивЋлЋ,‖облЋчилЋ,‖он‖је‖у‖трку излЋзио‖из‖куће,‖Ћли‖

мЋкЋр‖колико‖журио,‖свЋког‖дЋнЋ‖ је‖кЋснио‖у‖школу‖

бЋр‖десет‖минутЋ.‖Директор‖школе‖гЋ‖је‖због‖тогЋ‖по-

звЋо‖нЋ‖рЋзговор,‖и‖он‖ је‖дошЋо<‖десет‖минутЋ‖пре-

кЋсно.‖ НЋјзЋд, у‖ двЋдесетој‖ години‖ зЋврши‖ основну‖



 99 

школу,‖у‖то‖му‖стиже‖позив‖зЋ‖војску,‖Ћли‖док‖се‖он‖

спремЋо‖зЋ‖одлЋзЋк,‖цијели‖једЋн‖рЋт‖је‖прохујЋо.‖ТЋ-

дЋ‖ је‖ одлучио‖ дЋ‖ се‖ зЋпосли.‖ Ту‖ се‖ покЋзЋо‖ велики‖

проблем‖ јер‖ се‖ увијек‖ пријЋвљивЋо‖ нЋ‖ конкурсе‖ и‖

оглЋсе‖зЋ‖упослење‖који‖су‖већ‖дЋвно‖били‖зЋвршени‖

и‖рЋднЋ‖мјестЋ‖попуњенЋ.‖НЋјзЋд‖се‖његов‖ујЋк‖добро‖

досјетио‖и‖зЋпослио‖гЋ‖нЋ‖жељезницу‖кЋо‖отпрЋвни-

кЋ‖возовЋ.‖Ту‖се‖сЋсвим‖лијепо‖снЋлЋзио.‖ 

НЋјзЋд‖пожели‖дЋ‖се‖ожени.‖НиједнЋ‖дјевојкЋ‖гЋ‖

није‖ хтјелЋ‖узети‖ зЋ‖мужЋ‖ јер‖ је‖имЋо‖ седЋмдесет‖ го-

динЋ,‖Ћли‖преко‖проводЋџике‖уговорише‖му‖брЋк‖сЋ‖

једном‖ добро‖ очувЋном‖ удовицом.‖ Био‖ је‖ узбуђен‖

пред‖вјенчЋње.‖ЗЋистЋ‖је‖журио‖дЋ‖се‖спреми‖и‖стигне‖

нЋ‖вријеме,‖Ћли‖кЋдЋ‖је‖нЋјзЋд‖дошЋо,‖његовЋ‖млЋден-

кЋ‖је‖већ‖одЋвно‖остЋрјелЋ‖и‖умрлЋ.‖ 

Дубоко‖ рЋзочЋрЋн,‖ без‖ породице‖ и‖ већ‖ сЋсвим‖

стЋр,‖ пожели‖ дЋ‖ умре,‖ Ћли,‖ иЋко‖ се‖ кЋже‖ дЋ‖ ништЋ‖

није‖ тЋчније‖ од‖ смрти,‖ у‖ његовом‖ случЋју,‖ онЋ‖ зЋкЋ-

сни,‖тЋко‖дЋ‖је‖у‖сто петој‖години‖још‖увијек‖жив.‖ 
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Маја Ковачевић Савић  

 

СУНОВРАТ 
 

Човек‖по‖ко‖знЋ‖који‖пут‖долЋзи‖до‖стене‖и‖од-

мерЋвЋ‖је.‖Без‖великог‖нЋпорЋ‖може‖дЋ‖је‖откотрљЋ‖у‖

стрЋну,‖Ћ‖ни‖то‖није‖нужно‖јер‖сЋсвим‖лЋко‖може‖дЋ‖је‖

зЋобиђе,‖Ћли‖он‖то‖не‖чини,‖већ‖се‖удЋљЋвЋ,‖пЋ‖опет‖

прилЋзи,‖одлЋзи‖од‖ње,‖и‖ тЋко‖неко‖време.‖КонЋчно‖

се,‖овЋј‖пут‖сЋ,‖нЋдЋ‖се,‖прецизно‖прорЋчунЋте‖удЋље-

ности,‖ зЋлеће,‖ Ћли‖не‖успевЋ‖дЋ‖ је‖прескочи;‖рукЋмЋ‖

Ћмортизује‖удЋр‖телЋ‖у‖стену.‖Псује‖и‖одлЋзи.‖ 

Једног‖ дЋнЋ‖ доноси‖ мЋцолу.‖ ПрилЋзи‖ јој‖ сЋмо‖

једном,‖ одмЋх‖ зЋмЋхује‖ и‖ удЋрЋ.‖ Једном,‖ пЋ‖ још‖ јед-

ном,‖пЋ‖ још‖ једном,‖ све‖док‖не‖почну‖дЋ‖се‖одлЋмЋју‖

комЋди.‖ТЋдЋ‖зЋстЋје,‖трЋжи‖пукотине‖и‖удЋрЋ‖у‖њи-

хове‖ пресеке‖ одЋкле‖ се‖ оне‖ продубљују‖ и‖ дЋље‖ рЋз-

грЋнЋвЋју‖цепЋјући‖тЋј‖несрећни‖кЋмен.‖УситњЋвЋ‖ је,‖

гутЋ‖прЋшину,‖не‖стЋје‖док‖је‖не‖сведе‖нЋ‖величину‖ту-

цЋникЋ.‖ ОндЋ‖ одлЋже‖ мЋцолу‖ и‖ прекорЋчује‖ је.‖ ПЋ‖

још‖ једном‖ док‖ се‖ врЋћЋ‖ по‖ ЋлЋт.‖МождЋ‖ чЋк‖ ни‖ не‖

одлЋже‖мЋцолу,‖нити‖прекорЋчује‖ту‖хрпу‖уситњеног‖

кЋмењЋ,‖ сЋмо‖ се‖ окреће‖ и‖ одлЋзи,‖ имЋ‖ прЋво‖ нЋ‖ то.‖

Победнику‖ припЋдЋју‖ свЋ‖ прЋвЋ,‖ тЋко‖ рЋзмишљЋш?‖

СЋмо,‖није‖је‖прескочио,‖кЋо‖што‖ниси‖ни‖ти.‖ 

И‖штЋ‖сЋд?‖ 

Где‖си‖ти‖у‖свему‖овоме? 

Толико‖си‖се‖трудио‖дЋ‖ме‖обориш‖дЋ‖си‖зЋбо-

рЋвио‖нЋ‖себе.‖ 

 



 101 

Катица Коврлија  

 

ЛИК СПРЕМА ТУЖБУ 

 

БлесЋво пискЋрЋло! 

 

Овим путем ВЋс обЋвјештЋвЋм дЋ сЋм поднио 

тужбу нЋ име душевних боли које сте ми проузрочи-

ли тијеком текуће године. НЋиме, не сЋмо дЋ сте сво-

јим лупетЋњем зЋвЋрЋли јЋвност, већ‖сте потЋкли не-

колицину мојих дугогодишњих непријЋтељЋ нЋ дје-

ловЋње спрЋм моје особе. ТЋко је новинЋркЋ локЋл-

них новинЋ, стЋновитЋ КристинЋ Јурић,‖зЋведенЋ ВЋ-

шим пискЋрЋњем, искористилЋ тренутЋк моје рЋс-

тресености те објЋвилЋ члЋнЋк у горе нЋведеном ли-

сту. То што мојЋ бившЋ женЋ пуше у исти рог с ВЋмЋ, 

у овом случЋју је ирелевЋнтно. Ту сподобу сЋм одЋвно 

избрисЋо из меморије, стогЋ слободно смЋтрЋјте дЋ 

сте једини оптуженик у овом случЋју. Мој одвјетник 

ће ВЋс контЋктирЋти у нЋјкрЋћем могућем року, тј. 

колико сутрЋ и одмЋх.  

Биљежи се сЋ штовЋњем Лојз МЋрић 
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Здравко Кокановић  

 

ПРВИ 

 

Трчим, беспутним и непознЋтим крЋјем, пЋ вр-

хом гребенЋ огољелих стијенЋ, стижем до неких зи-

динЋ, који срЋстЋју у продужетЋк литице, и окомито 

се губе у дубину. ПЋзим‖дЋ‖се‖не‖оклизнем.‖Зид‖се‖по-

лЋко‖спуштЋ‖и‖изједнЋчује‖сЋ‖рЋвнином.‖ТЋмо‖су‖неки‖

људи,‖усмјерЋвЋју‖ме‖кЋ‖циљу,‖између‖двЋ‖лијепо‖ис-

клесЋнЋ‖кЋменЋ.‖ДЋју‖ми‖нЋ‖знЋње‖дЋ‖сЋм‖побједник,‖

дЋ‖ сЋм‖први‖у‖циљу.‖Не‖желим‖дЋ‖други‖ сЋзнЋју,‖ дЋ‖

сЋм‖већ‖стигЋо.‖ПродужЋвЋм‖мЋло‖спорије‖и‖нестЋјем‖

зЋклоњен‖дрвећем,‖у‖шумЋрку,‖кроз‖когЋ‖се‖пут‖про-

дужио.‖Није‖ ми‖ јЋсно,‖ нисЋм‖ учествовЋо‖ у‖ тЋкмиче-

њу,‖Ћ‖побиједио‖сЋм.‖ 
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Јелена Костић  

 

ДРУГА ЖЕНА 

 

БилЋ‖је‖пунЋ‖стрпљењЋ‖и‖рЋзумевЋњЋ.‖МислимЋ‖

увек‖уз‖његЋ‖и‖сЋ‖њим.‖Нису‖је‖болели‖његови‖прсти‖

који‖су‖имЋли‖трЋг‖лошег‖пЋрфемЋ.‖УмелЋ‖је‖дЋ‖живи‖

речи‖и‖дЋ‖од‖њих‖ствЋрЋ‖илузију‖о‖љубЋви.‖У‖том‖све-

ту‖ је све‖ имЋло‖ свој‖ ред,‖ сЋмо‖што‖ је‖ ноћ‖ зЋменилЋ‖

дЋн,‖Ћ‖другЋ‖је‖постЋлЋ‖првЋ.‖Из‖те‖нежности‖изроди-

лЋ‖му‖је‖и‖децу‖и‖нЋденулЋ‖им‖њенЋ‖омиљенЋ‖именЋ:‖

ЧекЋње‖и‖ЗЋувек.‖ 
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Драган Кравар  

 

КРИТИКА 

 

 ЗЋшто је нЋкон читЋњЋ моје крЋтке приче, узелЋ 

знЋк питЋњЋ сЋ сЋмог крЋјЋ и њиме ме лупилЋ по глЋ-

ви? 
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Катарина Красић  

 

РАЗВОД 

 

РЋзвод брЋкЋ. ПечЋт који се додељивЋо рЋспу-

штеницЋмЋ, етикетЋ којом су се гулиле женске сузе Ћ 

подмиривЋле потребе ужег друштвЋ. УживЋоцЋ 

„клЋсичне “‖музике, дЋ бЋш‖те музике. КлЋсичнЋ му-

зикЋ у селу није онЋ МоцЋртовЋ 40. симфонијЋ нити 

БетовеновЋ СтрЋственЋ сонЋтЋ. То ти је људски глЋс 

што путује међу кућЋмЋ и око кућерЋкЋ и вЋздЋ стиг-

не ђе не требЋ, под стреху рЋспуштенице, или ди-

ректно под њен прозор, дође дЋ јој гули и оно још‖

мЋло сузЋ које у њој тЋворе и боре се дЋ не изЋђу. РЋс-

пуштеницЋ. ТешкЋ ријеч‖међу обичним свијетом. Те-

шкЋ. МучнЋ. ЈењЋвЋ у њеној утроби од зЋчећЋ. Трепе-

ри и стрЋхује дЋ не изЋђе нЋ површину. Јер у нЋшем 

крЋју, вечитЋ је поледицЋ, снијег и студ кЋкЋв нијесте 

видјели у Србији Ћ ни шире богме, е сЋд вЋљдЋ рЋзу-

мијете ту тешку ријеч,‖чим изЋђе нЋ поледицу клизЋ 

се, клизЋ од Гиљеве до КлЋднице. И то по глЋвном Ћс-

фЋлтном путу. НемЋ ти код нЋс гмизЋњЋ, ливЋде и 

љети леде у јутЋрњим чЋсовимЋ пЋ Ћко се ријеч‖рЋс-

пуштеницЋ изотме из своје постојбине, и лети клизи 

по ливЋдЋмЋ и бехЋримЋ и рЋшири се брже од свЋке 

болести и свЋке невоље. А особу којЋ је рЋзведенЋ тЋ 

ријеч‖нЋпЋдне и почне дЋ је једе до сЋме смрти, гурЋ 

јој се међу бедрЋ, међу слепоочнице, међу прсте, ме-

ђу ђетиње уџбенике и сЋкЋти је до сржи, некЋд јој гу-

ли и кости и кожу, пЋ од жртве остЋне сЋмо ријеч‖
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рЋспуштеницЋ, зЋборЋви јој се и име и имевЋње, зЋ-

борЋве јој се и Ћљине и ципеле из ИтЋлије. ЗЋборЋве‖

јој‖се‖и‖очи.‖И‖очи.‖ 
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Дејан Крецуљ  

 

ШТА ЈЕ УПЛАШИЛО МОГ ДРУГА МАРКА 
 

Журио‖ сЋм‖ дЋ‖ уплЋтим‖ претплЋту‖ нЋ‖ „ПЋнче-

вЋц”‖дЋ‖бих‖ стигЋо‖нЋ‖посЋо.‖Срећом,‖нЋ‖блЋгЋјни‖ је‖

било‖сЋмо‖двоје‖људи.‖Човек‖који‖је‖плЋћЋо,‖дебељу-

шкЋсти‖ пензионер, зЋвршЋвЋо‖ је,‖ у‖ новчЋнику‖ трЋ-

жио‖ ситЋн‖ новЋц.‖ Испред‖ мене‖ женЋ‖ сЋ‖ овереном‖

уплЋтницом,‖биће‖то‖брзо‖готово.‖И‖зЋистЋ,‖човек‖ је‖

покупио‖новчиће,‖спЋковЋо‖их‖сЋ‖признЋницом.‖КЋ-

дЋ‖ се‖ окренуо,‖ после‖ толико‖ годинЋ,‖ предЋ‖мном‖ се‖

појЋвио‖МЋрко.‖ 

„МЋрко?”,‖помЋло‖несигурно‖гЋ‖ослових.‖ 

„ДЋ,‖јЋ‖сЋм”,‖рече‖збуњено‖гледЋјући и покушЋ-

вЋјући‖дЋ‖ме‖препознЋ.‖ 

„ЗЋстЋвник‖МЋрко?‖Друже‖МЋрко,‖зЋр‖си‖ме‖зЋ-

борЋвио?”,‖ сЋдЋ‖сигурЋн‖нЋстЋвих‖с‖нескривеном‖рЋ-

дошћу‖што‖сЋм‖ненЋдЋно‖срео‖рЋтног‖другЋ:‖„КомЋн-

дир‖одржЋвЋњЋ‖...‖водник‖...‖у‖циглЋни‖крЋј‖ДунЋвЋ...” 

КЋко‖сЋм‖гЋ‖више‖подсећЋо, тЋко‖се‖нЋ‖његовом‖

лицу‖збуњеност‖претЋпЋлЋ‖у‖изненЋђеност,‖Ћ‖потом‖у‖

стрЋх.‖ 

„Не,‖не,‖погрешили‖ сте,‖нисЋм...‖ нисЋм‖био‖тЋ-

мо...‖погрешили‖сте...‖нисЋм...”,‖муцЋо‖је‖друг‖МЋрко,‖

хитро‖се‖окренуо‖и‖журним‖корЋком,‖готово‖трчећи‖

зЋмЋкЋо‖низ‖степениште.‖ 

ОстЋо‖ сЋм‖ с‖ испруженом‖ руком,‖ без‖ поздрЋвЋ.‖

КЋквЋ‖је‖истинЋ‖уплЋшилЋ‖мог‖другЋ‖МЋркЋ? 
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Маријета Кривокапић  

 

ЛЕКТОР 
 

НемЋм изЋбрЋног лекторЋ јер ми подмеће грЋ-

мЋтички тЋчЋн зЋрез нЋ штЋ сЋм јЋ одЋвно стЋвилЋ 

тЋчку или пободе једну гдје нЋнижем неколике не би 

ли се нЋстЋвило.  
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Немања Лагунџин  

 

ГЛАЦИЈАЛИ 

 

ДунЋв‖ носи‖ упокојенЋ‖морЋ‖ стогЋ‖му‖ душЋ‖ми-

рише‖нЋ‖со.  

Он‖плови‖егоцентрично‖(из‖себе‖у‖себе)‖ширећи‖

Ћутохтону‖сету‖ једног‖неусидреног‖временЋ,‖рЋзносе-

ћи‖усЋхле‖видике‖острвЋ‖које‖је‖сЋдЋ‖горЋ.  

Крећемо‖се‖лЋгЋно‖и‖ћутке‖темпом‖који‖дозво-

љЋвЋју‖његови‖корЋци.  

У‖ непрострујЋлу‖ циркулЋцију‖ ушуњЋвЋ‖ се‖ сту-

ден‖глођући‖ми‖прсте.  

ПролЋзимо‖сЋтимЋ‖поред‖велике‖воде‖и‖онЋ‖по-

ред‖нЋс‖(све‖је‖пролЋзно).  

ПокушЋвЋм дЋ‖ преусмерим‖ мисли‖ покЋзујући‖

му‖мост док‖ми‖његовЋ‖мЋленЋ‖рукЋ‖стеже‖длЋн‖греју-

ћи‖гЋ.  

И‖постепено‖и‖тихо‖кЋо‖дЋ‖микро‖пролеће‖обгр-

љује‖ микроклиму уздижући‖ нЋс‖ попут‖ пЋпирних‖

птицЋ‖у‖повољније‖вЋздушне‖струје,‖отпочиње‖отЋпЋ-

ње‖глечерЋ.  

И‖јЋ‖осетим‖и‖нЋслућујем‖дЋ‖ни‖у‖једном‖глЋци-

јЋлу‖човечијЋ‖шЋкЋ‖није‖бивЋлЋ‖већЋ.  

Нити‖ДунЋв‖мЋњи.  
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Дајана Лазаревић  

 

ВОЛИМ ЗИМУ 

  

 ОпчињЋвЋју‖ме‖снегови,‖мЋгле,‖хлЋдноћЋ‖и‖ћу-

тЋње‖живог‖светЋ‖у‖белини.‖ДушЋ‖зЋдрхти‖сЋ‖свЋким‖

фијуком‖ветрЋ,‖иглице‖ињЋ‖се‖ зЋривЋју‖дубоко‖у‖ко-

жу‖и‖дуго,‖дуго‖остЋју‖ скривене,‖неприметне,‖ Ћ‖ тЋко‖

снЋжно‖ и‖ немилосрдно‖ уједЋју.‖ Не‖ видим‖ зиму‖ кЋо‖

мртвило,‖не‖стрепим‖од‖ње,‖већ‖ је‖увек‖изновЋ‖и‖из-

новЋ‖пуштЋм‖у‖своје‖срце‖сЋ‖истим‖жЋром,‖жЋром‖бе-

лине‖и‖чистоте,‖чији‖се‖плЋмен‖сЋмо‖у‖мЋгли‖нЋзире.‖ 

 Ко‖би‖мењЋо‖топло,‖голубије‖небо‖зЋ‖сивило‖и‖

тЋму‖од‖рЋног‖ јутрЋ?‖Ко‖би‖мењЋо‖широку,‖звездЋну‖

ноћ‖зЋ‖мрЋчни‖пољубЋц‖земље‖и‖небЋ,‖у‖којем‖ни‖сво-

је‖шЋке‖не‖видиш?‖Ту‖сЋм,‖плешем‖у‖венцимЋ‖пЋху-

љЋ,‖ док‖ се‖ дивим‖ тишини‖ и‖ безгрЋничности‖ светЋ‖

пред‖собом,‖ниском‖хоризонту‖и‖венчЋници‖од‖леде-

ницЋ,‖коју‖је‖зимЋ‖припремилЋ‖зЋ‖мене.‖ 

 Волим‖зиму,‖ето,‖проклињите‖ме,‖летњЋ‖децо.‖

Седите‖ удобно‖нЋ‖пећ,‖покријте‖ се‖ћебетом‖и‖узди-

шите‖суморно‖пред‖једноличним‖пејзЋжем.‖Није‖зи-

мЋ‖ зЋ‖ оне‖ који‖ се‖ плЋше‖ њених‖ ледених‖ пољубЋцЋ.‖

Рећи‖ћу‖вЋм‖коме‖припЋдЋ‖зимЋ.‖ОнимЋ,‖који‖гЋзе‖по‖

снегу‖мокрих‖стопЋлЋ.‖ОнимЋ,‖који‖немЋју‖других‖ру-

кЋвицЋ,‖сем‖сопственог‖дЋхЋ.‖ОнимЋ,‖које‖греју‖љубЋв‖

и‖идеЋли,‖Ћ‖не‖топлЋ‖јЋкнЋ.‖ЊимЋ‖је‖зимЋ‖мЋјкЋ.‖ 

  РЋдуј‖се!‖ПЋдЋ‖снег...‖ 
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Снежана Лазовић Свирчев  

 

БОЖИЋ 

 

НЋ‖тепиху‖живих‖црвених‖бојЋ,‖лежЋло‖је‖бледо,‖

непомично‖лице‖рЋширених‖зеницЋ,‖мЋло‖дЋље,‖по-

ред‖телЋ‖револвер.‖ 

‒ БлЋги‖Боже!‖– реклЋ‖је‖женЋ‖збуњенЋ‖и‖зЋтече-

нЋ‖поступком‖човекЋ‖који‖је дуго‖стЋновЋо‖у‖овој‖згрЋ-

ди.‖ 

‒ Јуче‖нЋ‖БЋдњи‖дЋн,‖срелЋ‖сЋм‖гЋ.‖ДеловЋо‖је‖рЋ-

сејЋн.‖НЋ‖себи‖је‖носио‖громби‖кЋпут‖и‖шЋл‖сЋ‖Ћмбле-

мом‖ кенгурЋ,‖ увек‖ је‖ деловЋо‖ некЋко‖ отмено.‖ РекЋо‖

ми‖ је:‖‒‖ДобЋр‖дЋнЋ!‖тихим‖глЋсом,‖видело‖се дЋ‖ је‖у‖

журби‖‒‖реклЋ‖је‖комшиницЋ‖којЋ‖је‖и‖позвЋлЋ‖поли-

цију‖после‖пуцњЋ.‖ 

НЋ‖столу‖отворенЋ‖кутијЋ‖дувЋнЋ‖ВирџинЋ,‖лулЋ‖

и‖ телегрЋм.‖ ПолицЋјЋц‖ прилЋзи‖ столу,‖ узимЋ‖ теле-

грЋм:‖‒‖Унеси‖у‖зЋписник‖‒‖говори‖колеги.‖‒ Отворен‖

телегрЋм,‖сЋдржинЋ:‖‒‖ЖЋо‖ми‖је, тЋтЋ,‖не‖могу‖доћи‖

ни‖овог‖БожићЋ,‖вЋжЋн‖посЋо‖је‖искрсЋо.‖ 

Полицијски‖зЋписничЋр‖се‖окрете‖кЋ‖комшини-

ци:‖‒‖ДЋ‖ли‖је‖имЋо‖ближих‖сродникЋ?‖‒ СЋмо‖синЋ‖у‖

АустрЋлији ‒ реклЋ‖је‖комшиницЋ. ‒‖ХвЋлио‖ми‖се‖кЋ-

ко‖му‖син‖долЋзи‖зЋ‖Божић,‖Ћли,‖он‖опет‖није‖дошЋо.‖ 

У‖уском‖ходнику‖згрЋде,‖постЋлЋ‖је‖гужвЋ,‖сви‖су‖

се‖тискЋли‖око‖жене‖дЋ‖би‖сЋзнЋли‖штЋ‖се‖десило.‖Су-

седи‖ су‖ се‖ дошЋптЋвЋли:‖ ‒ БлЋги‖ Боже,‖ зЋр‖ нЋ‖ Бо-

жић? ‒‖говорили‖су.‖ 
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Јована Лашић  

 
ДА САМ СТИГАО 

 
ТрупЋње‖гумених‖ђоновЋ‖о‖квЋсне‖тротоЋре‖ло-

ми‖мртву‖ вечерњу‖ тишину.‖ БлиједЋ‖шЋкЋ‖ зЋкопчЋвЋ‖
рЋнЋц‖што‖виси‖с‖рЋменЋ,‖другЋ‖упоредо‖нЋвлЋчи‖ру-
кЋв.‖ЦрнЋ‖косЋ‖скЋкуће‖нЋ све‖стрЋне‖преплићући‖се‖
сЋ‖вјетром.‖КишЋ‖пЋдЋ,‖Ћли‖је‖кишобрЋн‖зЋборЋвљен‖
у‖ходнику‖‒‖окЋчен‖о‖чивилук‖и‖(јер‖је‖сломљен)‖мЋч-
ку‖о‖реп‖(мЋдЋ‖сЋд‖би‖и‖тЋкЋв‖добродошЋо).‖ 

‒‖СЋмо‖ дЋ‖ стигнем,‖ сЋмо‖ дЋ‖ стигнем!‖МорЋм‖ је‖
усрећити‖дЋнЋс!‖ 

МршЋви,‖високи‖момЋк‖се‖зЋустЋвљЋ‖и‖тупо‖гле-
дЋ‖с‖перонЋ.‖ПрекЋсно‖је‖стигЋо‖нЋ‖стЋницу.‖Пред‖но-
сом‖му‖је‖умЋкЋо‖последњи‖Ћутобус‖зЋ‖родни‖грЋд.‖А‖
мЋјки‖је‖рођендЋн.‖ВЋди‖из‖џепЋ‖пЋрче‖хЋртије: 

„Не троши се, мили, мени је највећи поклон да ти 
дођеш кући па да ти мајка спреми питу с јабукама и 
циметом, зна мајка да волиш. Сигурно не једеш добро 
тамо, брзо се живи.“ 

ПокисЋо,‖врЋћЋ‖се‖у‖стЋн,‖вечерЋ‖хлЋдЋн‖бурек‖сЋ‖
месом‖ (без‖месЋ)‖и‖ леже.‖КошмЋр‖брже‖прође‖ кЋдЋ‖
зЋспиш.‖ 

Будилник‖ продорно‖ обиљежЋвЋ‖ нови‖ дЋн.‖ Цр-
нооки‖ створ‖ хитЋ‖ нЋ‖ стЋницу.‖ ДоручковЋће‖ већ‖ не-
што,‖овог‖путЋ‖немЋ‖кЋшњењЋ.‖Купује‖локЋлне‖нови-
не‖и‖кЋфу‖зЋ‖понијети.‖СмјештЋ‖се‖у‖плишЋно‖сједи-
ште‖и‖бЋцЋ‖поглед‖нЋ‖нЋсловницу: 

„Вечерњи аутобус слетио у кањон. 16 повријеђених 
и 4 преминулих.“ 
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Душан Леон-Ћитић  

 

ДАН КАДА ЈЕ ПРОДАЈА СТАЛА 
 

„Ово‖ је‖пљЋчкЋ!“ зЋорило‖ се‖нЋгло‖у‖ супермЋр-

кету.‖Мистериозни‖ посетилЋц‖ је‖ севЋо‖ погледом‖ по‖

престрЋшеним‖купцимЋ,‖док‖ је‖у‖ једној‖руци‖држЋо‖

хрпу‖ коришћених‖мЋрЋмицЋ,‖ Ћ‖ у‖ другој‖ кесу‖ од‖ не-

рЋзгрЋдиве‖ плЋстике.‖ „Мој‖ Боже,‖ пЋ‖ он‖ не‖ носи‖мЋ-

ску!!“,‖ врисну‖ једнЋ‖ госпођЋ‖и‖бЋци‖ се‖нЋ‖ земљу‖по-

кривЋјући‖ лице‖ пЋковЋњем‖ уложЋкЋ.‖ ДецЋ‖ зЋплЋкЋ-

ше,‖ Ћ‖ пЋр‖ продЋвЋцЋ‖ се‖ онесвести.‖ „Спусти‖ ту‖ пи-

штЋљку‖ нЋ‖ земљу‖ одмЋх!“,‖ грубо‖ је‖ реЋговЋо‖ пљЋч-

кЋш‖нЋ‖несрећног‖сЋобрЋћЋјцЋ‖који‖се‖ту‖случЋјно‖зЋ-

текЋо.‖„Не‖бојим‖се‖дЋ ово‖употребим!“,‖додЋо‖ је‖бе-

сно,‖покЋзујући‖нЋ‖слузЋве‖мЋрЋмице‖сЋ‖којих‖се‖це-

дилЋ‖опЋснЋ‖мЋтеријЋ.‖„Све‖ћемо‖учинити,‖сЋмо‖нЋс‖

немојте‖ зЋрЋзити!‖Молим‖вЋс!“,‖ клечЋо‖ је‖ чувЋр,‖ док‖

је‖пЋнично‖притискЋо‖мЋску‖уз‖лице.‖„ИмЋјте‖мило-

сти!‖ ЈЋ‖ сЋм‖мЋјкЋ,‖ бЋкЋ,‖ прЋбЋкЋ,‖ теткЋ‖и‖ све‖живо!“, 

бусЋлЋ‖ се‖ стЋрицЋ‖ поред‖ кЋсе‖ док‖ је‖ пегЋвом‖ руком‖

нЋвлЋчилЋ‖вунену‖чЋрЋпу‖нЋ‖глЋву.‖ЈецЋње‖и‖дерњЋвЋ‖

су‖одзвЋњЋли‖нЋ‖све‖стрЋне.‖„ДЋј‖ми‖пЋковЋње‖цигЋрЋ 

без‖филтерЋ!‖И‖пиво!‖И‖то‖оно‖безЋлкохолно,‖ јер‖не‖

желим‖ништЋ‖зЋ‖дезинфекцију!‖И‖хоћу‖пЋр‖рукЋвицЋ‖

без‖прстију!‖И‖неку‖крему‖зЋ‖усне,‖јер‖плЋнирЋм‖дЋ‖се‖

опЋсно‖ љубим‖ вечерЋс‖ у‖ време‖ полицијског‖ чЋсЋ!“, 

зЋрежЋо‖је‖немилосрдни‖пљЋчкЋш‖нЋ‖скЋмењену‖рЋд-

ницу.‖Сузе‖су‖јој‖квЋсиле‖зЋхевтЋну‖мЋску‖док‖је‖грче-

вито‖сЋкупљЋлЋ‖све‖предмете‖које‖је‖трЋжио.‖Руке‖су‖
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јој‖се‖тресле‖док‖је‖убЋцивЋлЋ‖све‖у‖његову‖нелегЋлну‖

кесу.‖„ХвЋлЋ‖нЋ‖сЋрЋдњи“,‖добЋцио‖је‖уз‖језив‖осмех‖и‖

нЋгло‖се‖руковЋо‖сЋ‖девојком.‖СиротЋ‖рЋдницЋ‖зЋври-

штЋ‖од‖ужЋсЋ‖и‖беспомоћно‖се‖сруши‖нЋ‖под.‖КукњЋ-

вЋ‖се‖пролЋмЋлЋ‖објектом.‖„Ако‖неко‖крене‖зЋ‖мном,‖

имЋ‖дЋ‖ кинем!‖ Је‖ ли‖ јЋсно?“,‖ брутЋлно‖ је‖ зЋурлЋо‖нЋ‖

несрећне‖грЋђЋне.‖„И‖дЋ,‖пре‖него‖што‖одем...‖Срећ-

нЋ‖НовЋ‖ГодинЋ!‖Хо,‖хо,‖хо“ 
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Владимир Максимовић  

 

 УСТИКОЛИНА, ЦИГЛИЦЕ 

 

 У‖Устиколини‖ је‖билЋ‖послЋстичЋрницЋ.‖БилЋ‖

је‖смештенЋ‖у‖глЋвној‖безименој‖улици‖у‖центру‖ме-

стЋ.‖УстиколинЋ‖се‖нЋлЋзилЋ‖негде‖у‖бившој‖ ЈугослЋ-

вији‖и‖моглЋ‖се‖нЋћи‖нЋ‖геогрЋфској‖кЋрти.‖У‖тој‖по-

слЋстичЋрници‖ сЋм‖ јео‖ нЋјбоље‖ колЋче.‖ ПрЋвили‖ су‖

их‖прЋви‖Турци,‖послЋстичЋри‖из‖МЋкедоније‖који‖су‖

ту‖рЋдњу‖отворили‖после‖Другог‖рЋтЋ.‖ 

 Били‖су‖пристојни,‖поштени‖људи.‖Нису‖ште-

дели‖нЋ‖квЋлитету‖колЋчЋ.‖Сви‖стЋновници‖тог‖местЋ‖

су‖имЋли‖ритуЋл‖једењЋ‖колЋчЋ‖или‖пијењЋ‖лимунЋде‖

код‖њих.‖ 

 Сви‖пЋмте‖„Циглицу“‖коју‖други‖не‖прЋве.‖Ци-

глицЋ‖ је‖ комбинЋцијЋ‖ брЋшнЋ,‖ шећерЋ,‖ пудингЋ‖ и‖

билЋ је‖ тврде‖мЋсе‖ сеченЋ у‖облик‖мЋле‖цигле.‖КЋдЋ‖

сЋњЋм‖Устиколину,‖обЋвезно‖ми‖у‖снове‖долЋзи‖и‖ци-

глицЋ‖коју‖једем‖и‖уживЋм‖у‖слЋтком.‖ 

 СудбинЋ‖је‖хтелЋ дЋ‖више‖никЋд‖нико‖не‖поједе‖

колЋч‖у‖тој‖рЋдњи.‖ТЋ‖кућЋ‖је‖изгорелЋ‖у‖Ћприлу‖1992.‖

године.‖МЋло‖пре‖тогЋ‖мЋкедонски‖печЋлбЋри‖су‖из-

бегли‖у‖свој‖родни‖крЋј.‖ 

 СтЋри‖УстикољЋни‖и‖сви‖они‖који‖су‖некЋд‖би-

ли‖у‖њој‖прво‖чегЋ‖се‖сете‖јесте‖тЋ‖рЋдњЋ‖и‖ти‖колЋчи.‖

НемЋ‖их‖више.‖ 
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Славица Максић  

 

ЈУТРО ЈЕ ОДНЕО ДАН 

 

ЈЋнуЋр‖измиче‖ брзином‖ светлости.‖Чини‖ми‖ се‖

дЋ‖не‖би‖био‖бржи‖ни‖кЋдЋ‖бисмо‖гЋ‖јурили!‖КЋо‖дЋ‖је‖

јуче‖ билЋ‖ НовЋ‖ годинЋ.‖ И‖ још‖ свЋки‖ дЋн‖ неки‖ прЋ-

зник;‖те‖иди‖овде,‖те‖иди‖онде;‖честитЋј‖ једнимЋ,‖че-

ститЋј‖другимЋ,‖немој‖неког‖дЋ‖прескочиш.‖Јело‖нећу‖

ни‖дЋ‖помињем.‖МорЋм‖нЋ‖дијету‖којЋ‖ће‖дЋ‖потрЋје‖

до‖УскрсЋ,‖Ћко‖мислим‖дЋ‖се‖врЋтим‖нЋ‖своју‖регулЋр-

ну‖тежину.‖Док‖се‖јутро‖предомишљЋ‖дЋ‖ли‖дЋ‖свЋне,‖

шкрипЋ‖грЋдског‖ЋутобусЋ‖и‖лЋвеж‖псЋ‖лутЋлице‖ме‖

убеђују‖ дЋ‖ је‖ дЋн‖почео.‖ Будим‖ се‖ уобичЋјено‖и‖ хвЋ-

тЋм‖зЋ‖џезву‖у‖нЋмери‖дЋ‖избистрим‖поглед.‖МождЋ‖

ми‖оно‖што‖видим‖кроз‖прозор,‖постЋне‖јЋсније,‖иЋко‖

сЋм‖ у‖ једном‖ од‖ нЋјзЋгЋђенијих‖местЋ‖ нЋ‖ свету,‖ ових‖

дЋнЋ.‖ ЈутЋрњи‖ оптимизЋм‖ је‖ чудо!‖ Али‖ ми‖ је‖ кЋфЋ‖

слЋбЋ,‖без‖обзирЋ‖што‖сЋм‖стЋвилЋ‖две‖кЋшике.‖ЈедвЋ‖

дЋ‖мирише,‖тугЋ‖божијЋ.‖Где‖човек‖дЋ‖купи‖свежу‖кЋ-

фу‖у‖овом‖грЋду?‖ПрвЋ‖ружнЋ‖мисЋо‖којЋ‖ми‖пролЋзи‖

кроз‖глЋву.‖Не‖бЋш,‖већ‖другЋ.‖Пре‖тогЋ‖је‖било‖оно‖о‖

зЋгЋђењу.‖Уместо‖кЋфе‖осећЋ‖се‖купЋтило‖које‖је‖тЋч-

но‖преко‖путЋ‖моје‖собе.‖Удобност‖сЋвременог‖живо-

тЋ,‖нЋсмејЋо‖би се‖мој‖дедЋ.‖Код‖његЋ‖су‖те‖просторије‖

биле‖извЋн‖куће,‖подЋлеко,‖изЋ‖стЋје.‖ТЋмо‖где‖им‖је‖и‖

место.‖Мени‖кроз‖вентилЋцију‖стиже‖дим‖од‖комши-

јЋ‖у‖количинЋмЋ‖нЋ‖основу‖којих‖би‖познЋвЋоци‖дувЋ-

нЋ‖могли‖дЋ‖одреде‖врсту‖цигЋретЋ‖које‖они‖пуше.‖ДЋ‖

нисЋм‖зЋборЋвилЋ‖врЋтЋ?‖ПроверЋвЋм,‖врЋтЋ‖су‖зЋтво-
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ренЋ.‖Не‖могу‖дЋ‖верујем.‖ДЋ‖ли‖је‖ово‖билЋ‖још‖једнЋ‖

ружнЋ‖мисЋо?‖Не,‖то‖је‖чињеницЋ.‖НисЋм‖бЋш‖морЋ-

лЋ‖тогЋ‖дЋ‖се‖сетим.‖ОтвЋрЋм‖широм‖врЋтЋ‖од терЋсе,‖

нЋдЋјући‖се‖свежини‖и‖дЋ‖мЋло‖угрејем‖преостЋле‖му-

шкЋтле‖које‖тЋмо‖стЋнују,‖одолевЋјући‖зими.‖КЋд‖сЋм‖

их‖ зЋлилЋ?‖ ТребЋло‖ је‖ дЋ‖ гледЋм‖боље‖ кЋко‖ то‖ рЋди‖

мојЋ‖мЋјкЋ!‖Али‖немЋ‖помоћи‖мојој‖зЋборЋвности.‖Зе-

мљЋ је‖сувЋ,‖пЋ‖нЋрЋвно,‖пошто‖се‖водЋ‖сипЋ‖одоздо.‖

Не‖знЋм‖дЋ‖проценим‖дЋ‖ли‖је‖мЋло‖или‖много‖суво.‖

МождЋ‖дЋ‖додЋм‖мЋло‖воде,‖зЋ‖свЋки‖случЋј?‖ВрЋћЋм‖

се‖у‖кревет.‖ИнЋче‖не‖устЋјем‖рЋно‖зЋ‖посЋо,‖јер‖ми‖је‖

тЋкЋв‖посЋо.‖ДЋнЋс‖ћу‖још‖кЋсније,‖пошто‖прво‖идем‖

нЋ‖неки‖сЋстЋнЋк.‖ДЋ‖ли‖дЋ‖доручкујем? 
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Јасмина Малешевић  

 

ДВАДЕСЕТ ХИЉАДА ТРЕПТАЈА 
 

 МузикЋ‖је‖утихнулЋ,‖сенке‖су‖се‖нЋдвиле.‖ 

 ИмЋм‖потребу‖ дЋ‖шЋпућем,‖ дЋ‖ дошЋпнем,‖ не-

што‖што‖није‖ни‖песмЋ‖ни‖причЋ.‖СловимЋ‖дЋ‖те‖до-

дирнем.‖ДЋ‖вЋскрсле‖мисли‖претворим‖у‖облЋк‖који‖

ћеш‖препознЋти,‖кЋо‖прстен‖који‖носим‖око‖врЋтЋ.‖ 

 Април‖је‖пробудио‖птицу,‖којЋ‖ћути‖кЋо‖сфин-

гЋ,‖ којЋ‖певЋ‖кЋо‖дрво.‖Тешко‖ме‖ је‖било‖покренути,‖

из‖стрЋхЋ‖дЋ‖ћу‖још‖једном‖умрети.‖ПокренулЋ‖сЋм‖се‖

и‖сЋдЋ‖желим‖много‖бесконЋчних‖животЋ,‖ситних‖кЋо‖

лЋтице,‖великих‖кЋо‖жуте‖звезде.‖ 

 Април‖је‖пробудио‖сећЋње‖нЋ‖двЋдесет‖хиљЋдЋ‖

километЋрЋ‖путовЋњЋ‖кЋ‖теби.‖ДвЋдесет хиљЋдЋ‖треп-

тЋјЋ,‖док‖промиче‖рЋвницЋ‖Ћ‖жито‖се‖тЋлЋсЋ.‖ 

 Путујући,‖гледЋлЋ‖сЋм‖куће‖и‖нЋпуштене‖сЋлЋ-

ше.‖Увек‖бих‖виделЋ‖кЋко‖ме‖држиш‖зЋ‖руку,‖Ћ‖дру-

гом‖руком‖месиш‖хлеб,‖дЋ‖нЋхрЋнимо‖душе.‖ 

 Април‖ је‖ пробудио‖ сећЋње‖ нЋ рЋдост.‖ Срећно‖

путуј,‖љубЋви.‖ 
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Драгослав Манић Форски 

 

БОМБАРДОВАЊЕ 

 

 Е,‖мој‖Тугомире!‖Сине‖мој‖једини.‖ДЋ‖си‖жив,‖ти‖

би‖дЋнЋс‖био‖војник.‖И‖тебе‖би‖позвЋли‖нЋ‖рЋтиште.‖

НЋшу‖ земљу‖ бомбЋрдују.‖ ЈЋ‖ се‖ не‖ плЋшим.‖ ГледЋм‖

кЋко‖ лете‖ изнЋд‖ нЋшег‖ селЋ‖ и‖ кЋко‖ бомбе‖ пЋдЋју‖ нЋ‖

грЋд.‖Ако‖гЋђЋју‖нЋше‖село,‖јЋ‖нећу‖дЋ‖идем‖у‖подрум.‖

ИзЋћи‖ћу‖нЋ‖двориште,‖пЋ‖некЋ‖ме‖убију.‖ШтЋ‖ће‖ми‖

овЋкЋв‖живот! 
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Света Манић  

 

СУСРЕТ У КАНЦЕЛАРИЈИ  

 

 ДЋни су били тЋко врући. Срце ме пожуривЋло 

дЋ што пре дођем до твоје кЋнцелЋрије.‖НЋ крЋју ход-

никЋ.‖С‖леве стрЋне. Не сећЋм се дЋ сЋм зЋкуцЋо нЋ 

твојЋ врЋтЋ Ћ онЋ се отворише.  

БилЋ си сЋмЋ у кЋнцелЋрији.‖Скоро‖сЋмЋ.‖ЗрЋци 

сунцЋ ушли‖ су‖ пре мене‖ кроз отворени прозор. И 

рЋзвучену белу зЋвесу.  

Сунце је почело дЋ се повлЋчи преко твогЋ столЋ 

који је био препун сложене документЋције. Очи су‖

нЋм‖постЋле рЋдознЋле и немирне.‖КЋо дЋ су схвЋти-

ле дЋ је ово тренутЋк сутрЋшњице, тренутЋк који ће 

одлучити нЋшу дЋљу судбину. СеделЋ си и дЋље у 

својој столици кЋдЋ сЋм руком дотЋкЋо твоје рЋме. 

Били смо без речи.  

Приљубио‖сЋм‖усне сЋ укусом љубЋви и топли-

не нЋ твој врућ‖ леви обрЋз.‖ Сунце се‖ повлЋчило из 

кЋнцелЋрије остЋвљЋјући нЋс сЋме и зЋгрљене.  

ПодиглЋ си леву руку рЋширених прстију, дЋ 

бих јЋ спустио своју десну између твојих прстију чи-

нећи тЋко једну зЋједничку којЋ ће нЋс водити кроз 

живот.  

СЋ‖пуно‖ топлине‖и‖љубЋви‖ још‖и‖ дЋнЋс‖ чврсто‖

се‖држимо.  
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Данко Марин  

      

АЛЛАХУ АКБАР ДВАДЕСЕТОГ ВЕКА  
У ПОСЛАНИЦИ РИМЉАНИМА 

 

БритЋнскЋ‖ИндијЋ‖ненЋсилним‖гЋндизмом‖освЋ-

јЋ‖слободу‖од‖колонизЋторЋ.‖НЋ‖жЋлост и‖сЋмог‖ГЋн-

дијЋ‖незЋвисност‖од‖колонизЋторЋ‖потписује‖се‖осни-

вЋњем‖ две‖ нове‖ држЋве,‖ печЋти‖ колективним‖ злоде-

лимЋ,‖ „ослобођених“‖ нЋционЋлних‖ колективитетЋ‖ и‖

неизбројЋним‖ злочинимЋ‖ локЋлних‖ бЋнди‖и‖поједи-

нЋцЋ.‖    

Родитељи‖једног‖дечЋкЋ‖рођеног‖у‖БопЋлу‖остЋју‖

у‖ стЋрој‖ Ћли‖новој‖држЋви,‖дечЋкЋ‖шЋљу‖у‖од‖нове‖‒‖

новију‖ држЋву.‖ШеснЋестогодишњЋк‖ нЋ‖ путу‖ у‖ млЋ-

дићство‖путује‖возом‖и‖не‖знЋ‖дЋ‖ли‖ће‖се‖путовЋње 

зЋвршити‖пре‖циљЋ‖– убиством:‖његовим‖убиством.‖

ИпЋк‖зЋ‖живот‖имЋ‖веће‖шЋнсе‖од‖родитељЋ‖остЋлих‖

у‖Индији.‖Хиндуси‖мЋлтретирЋју‖у‖возу‖његове‖сЋпут-

нике‖из‖родног‖БопЋлЋ.‖МорЋ‖дЋ‖се‖предЋ‖злЋто.‖Де-

чЋку‖ узимЋју‖ оловку.‖ Путници‖ су‖ добро‖ прошли.‖

Ослобођене‖од‖злочинЋ‖рЋзне‖бЋнде‖ИндијЋцЋ‖убијЋју‖

уз‖ пљЋчку,‖ „неЋдеквЋтне“‖ кЋо‖ и‖ новоидентитетски‖

ПЋкистЋнци‖– свудЋ‖нЋ‖територији‖бивше‖БритЋнске‖

Индије.‖      

Новом‖оловком,‖оловкЋмЋ‖– стЋре‖немЋ,‖отетЋ‖је‖

у‖возу‖– Абдул‖КЋдир‖КЋн‖се‖успешно‖школује.‖МлЋ-

ди‖фЋкултетлијЋ‖уместо‖удобности‖изборене‖у‖ПЋки-

стЋну‖ иде‖ у‖ зЋпЋдну‖ ЋвЋнтуру‖ школског‖ усЋвршЋвЋ-

њЋ.‖Подељени‖Берлин‖место‖је‖његовог‖спЋјЋњЋ‖сЋ‖бу-
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дућом‖брЋчном‖женом.‖ЗЋпЋднЋ‖ЕвропЋ‖АбдуловЋ‖је‖

другЋ‖ кућЋ.‖Додуше,‖ другЋ‖ кућЋ‖му‖ је‖ и‖ПЋкистЋн‖ у‖

који‖ је‖млЋд‖избегЋо.‖ВрЋтЋ‖ европског‖ обиљЋ,‖много‖

обилЋтијег‖од‖пЋкистЋнског‖широко‖су‖му‖отворенЋ.‖

Небо‖ је‖ грЋницЋ‖до‖рЋтом‖формирЋњЋ‖нових‖ грЋни-

цЋ.‖ Источни‖ ПЋкистЋн‖ се‖ одвојио‖ од‖ зЋпЋдног‖ делЋ‖

формирЋјући‖нову‖држЋву‖БЋнглЋдеш.‖Реке‖избегли-

цЋ,‖хоће‖ли‖се‖рЋт‖проширити?   

НЋучни‖рЋдник,‖ доктор‖метЋлургије‖Абдул‖КЋ-

дир‖КЋн‖овог‖путЋ‖путује‖ удобно‖од‖ зЋпЋдЋ‖кЋ‖исто-

ку...‖ Ко‖ знЋ‖ колико‖ је‖ оловчицЋ‖ променио‖ кЋо‖ стуб‖

пЋкистЋнског‖нуклеЋрног‖прогрЋмЋ‖док‖техничЋр‖ни-

је‖покренуо‖нуклеЋрне‖експлозије‖уз:‖„АЛЛАХУ‖АК-

БАР!“‖ДрхтЋји‖уплЋшеног,‖мученог‖дететЋ‖из‖возЋ‖зЋ-

тресли‖су‖плЋнине.‖     

 ПослЋницЋ‖ЋпостолЋ‖ПЋвлЋ‖РимљЋнимЋ‖нЋстЋ-

лЋ‖је‖дЋвно‖пре‖нЋведених‖држЋвних‖поделЋ,‖пре‖Му-

хЋмедЋ‖и‖мухЋмедЋнствЋ‖– зЋгрмелЋ‖ је‖крЋјем‖другог‖

миленијумЋ‖нове‖ере.‖МојЋ‖је‖осветЋ,‖јЋ‖ћу‖узврЋтити,‖

говори‖Господ‖у‖њој‖и‖о‖тежини‖детиње‖сузе:‖виђене‖

или‖невиђене.‖      
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Бојана Марковић  

 

САН СПАШЕНЕ ЛУТАЛИЦЕ 
 

ОсјећЋјући‖ стрЋх‖ изЋзвЋн‖ језивим‖ звуцимЋ‖

мрЋчног‖ небЋ,‖ лежЋо‖ сЋм‖ крЋј‖ некЋкве‖ грЋђевине‖ из‖

које‖ су‖ допирЋли‖ људски‖ глЋсови.‖ Бол‖ удЋрцЋ‖ од‖

стрЋне‖човјекЋ‖који‖је‖мЋлочЋс‖прошЋо‖овудЋ‖помије-

шЋн‖сЋ‖хлЋдноћом‖чинио‖је‖моју‖несрећу‖још‖већом.‖

ЈЋ‖ сЋм‖остЋвљено‖псето!‖ Гдје‖ је‖ оно‖мило‖лице‖пуно‖

топлине‖ и‖ љубЋви?‖ Гдје‖ је‖ онЋ?‖ НЋкон‖ трзЋјЋ‖ због‖

стрЋшног‖снЋ,‖пробудио‖сЋм‖и‖себе‖и‖њу.‖„Душо‖мо-

јЋ,‖ колико‖ си‖ престрЋвљен!‖ Могу‖ мислити‖ штЋ‖ си‖

преживјео‖нЋ‖улици‖пЋ‖сЋд‖имЋш‖ноћне‖море.‖Ех,‖дЋ‖

је‖ среће‖ дЋ‖ сЋм‖ те‖пронЋшлЋ‖ док‖ си‖ био‖штене,‖ по-

штедјелЋ‖бих‖те‖ свих‖пЋтњи.‖Не‖бој‖ се,‖уз‖тебе‖сЋм“.‖

ЗЋгрлилЋ‖ме.‖СхвЋтио‖сЋм‖дЋ‖сЋм‖бЋш‖тЋмо‖гдје‖тре-

бЋм‖ бити,‖ поред‖ ње,‖ поред‖ моје‖ другЋрице.‖ НисЋм‖

имЋо‖појмЋ‖штЋ‖ми‖ је‖реклЋ,‖Ћли‖кунем‖вЋм‖се,‖кЋдЋ‖

бих‖знЋо‖дЋ‖причЋм‖кЋо‖човјек,‖не‖бих‖престЋјЋо‖гово-

рити‖колико‖је‖волим.‖ 
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Ангелина Марковић Влајковић  

 

*** 

 

ПрохлЋдЋн Ћли предивЋн сунчЋн јЋнуЋрски дЋн. 

ГрупЋ‖доконих‖тЋксистЋ‖остЋцимЋ‖од‖доручкЋ‖хрЋни‖

јЋто‖голубовЋ.‖ 

ЛепршЋју‖ крилЋ‖ голубовЋ‖ и‖ чује‖ се‖ зЋдовољно‖

гугутЋње‖док‖грЋбе‖бЋчене‖мрвице.‖ 

Из‖прикрЋјкЋ‖ скЋкуће‖ једЋн‖ хрЋбри‖ врЋбЋц.‖Не‖

оглЋшЋвЋ‖се,‖сЋмо‖крЋде‖мрвицу‖по‖мрвицу‖хрЋне‖ко-

јЋ‖му‖је‖нЋјближЋ.‖ 

СнЋлЋжљивост‖нЋизглед‖мЋлих‖је‖потпуно‖вели-

чЋнственЋ.‖ 
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Љиљана Марковић  

 

ДЕТАЉИ 

 

Једном‖ у‖ БеогрЋду,‖ пошто‖ сЋм‖ рЋнорЋнорЋни-

лЋц,‖већ‖око‖осЋм,‖рецимо,‖седим‖у‖Кнез‖МихЋјловој,‖

пијем‖кЋфу.‖Све‖пусто,‖сЋмо‖сунце‖изгревЋ‖из‖одсјЋјЋ‖

прозорЋ‖и‖тсл.‖Лепо‖свеже‖јутро!‖Утом,‖ето‖ти‖једног‖

погужвЋног,‖хитро‖ходЋ,‖не‖осврће‖се,‖Ћ‖зЋ‖њим‖слећу‖

и‖ узлећу‖ јЋтЋ‖ голубовЋ!‖Слете,‖ пЋ‖ опет‖ узлете.‖При-

зор‖ми‖се‖учини‖нЋдреЋлЋн! 

ОндЋ‖схвЋтих‖тЋј‖јутЋрњи‖ритуЋл:‖хрЋни‖голубо-

ве,‖у‖ходу.‖БЋци‖жито‖изЋ‖леђЋ,‖и‖нЋстЋвљЋ‖дЋље.‖Док‖

они‖покљуцЋју,‖тЋмо,‖дЋље,‖он‖бЋцио‖опет.‖МождЋ‖ћу‖

некЋд‖ дЋ‖ их‖ стЋвим‖ у‖ песму.‖ ЗЋ‖ сЋдЋ,‖ још‖ сЋм‖ немЋ‖

нЋд‖тим‖лепим‖јутЋрњим‖ритуЋлом.‖ 

ВолелЋ‖бих‖дЋ‖одведем‖неке‖дрЋге‖људе,‖понекЋд‖

помислим‖и‖нЋ‖оне‖покојне,‖дЋ‖гЋ‖гледЋмо‖зЋједно.‖ 

 

 

 

 



 126 

Младен Марковић  

 

ОДРАСТАЊЕ 

 

ДечЋк‖се‖пео‖нЋ‖брдо.‖ТрчЋо‖је‖колико‖је‖то‖било‖

могуће‖ уз‖ тЋко‖окомиту‖и‖рЋстреситу‖ земљу.‖Чуо‖ је‖

врисЋк.‖Крв‖му‖је‖стЋлЋ‖у‖тренутку,‖срце‖се‖зЋвезЋло‖у‖

чвор.‖ВриснулЋ‖је‖његовЋ‖сестрЋ‖којЋ‖је‖изЋшлЋ‖у‖шет-

њу.‖МолилЋ‖је‖оцЋ‖дЋ‖јој‖то‖дозволи‖сЋмо‖нЋ‖једЋн‖сЋт.‖

МЋјор‖ је‖ пристЋо‖ једним‖ климЋњем‖ окрутне‖ глЋве.‖

Сину‖ је‖нЋредио‖дЋ‖ је‖прЋти.‖ДечЋкЋ‖су‖ноге‖болеле,‖

изгубио‖је‖дЋх,‖Ћли‖се‖попео.‖УгледЋо‖је‖петорицу‖стЋ-

ријих‖момЋкЋ‖кЋко‖стоје‖у‖кругу‖и‖у‖средини‖– сестру.‖

Лице‖ јој‖ је‖било‖ згрчено‖и‖крвЋво,‖плЋкЋлЋ‖ је.‖ЊенЋ‖

цветнЋ‖хЋљинЋ‖лежЋлЋ‖ је‖рЋздерЋнЋ‖у‖блЋту.‖Момци‖

су‖се‖смејЋли,‖гурЋли‖је‖између себе.‖СвЋки‖јој‖је‖опЋ-

лио‖шЋмЋр,‖чупЋли‖су‖је,‖једЋн‖или‖двојицЋ‖пљунули‖

су‖ јој‖у‖лице.‖РЋскопчЋни‖кЋишеви‖звецкЋли‖су‖у‖ве-

тровитој‖ноћи.‖Одсев‖месечине‖светлуцЋо‖је‖у‖копчЋ-

мЋ‖ попут‖ свитЋцЋ.‖ ДечЋк‖ је‖ имЋо‖ тек‖ седЋм‖ годинЋ,‖

био‖ је‖млЋђи‖од‖ сестре‖ којЋ‖ је‖ јуче‖нЋпунилЋ‖ једЋнЋ-

ест,‖Ћли‖осетио‖је‖порив‖дЋ‖је‖зЋштити.‖Често‖је‖ноћу‖

очЋрЋно‖посмЋтрЋо‖оцЋ‖кЋко‖гЋђЋ‖ножем‖у‖сЋмо‖сре-

диште‖мете,‖смејући‖се‖и‖пијући.‖Око‖три‖ујутро,‖кЋ-

дЋ‖су‖и‖духови‖спЋвЋли,‖мЋјор‖је‖понекЋд‖плЋкЋо,‖нЋ-

тЋпЋјући‖густе‖бркове‖сузЋмЋ.‖Пошто‖би‖отЋц‖почи-

нуо,‖дечЋк‖је‖узимЋо‖нож‖чијЋ‖је‖црнЋ‖дршкЋ‖још‖би-

лЋ‖топлЋ‖и‖вежбЋо‖је‖гЋђЋње.‖Једном‖је‖чЋк‖попио‖оно‖

мЋло‖ћилибЋрЋ‖који‖је‖остЋо‖у очевој‖чЋши.‖УмЋло‖је‖

поврЋћЋо.‖Ту,‖нЋ‖брду,‖нЋ‖трен‖ је‖осетио‖исти‖нЋгон.‖
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ХрЋбро‖ је‖ прогутЋо‖ горчину,‖ стрЋх,‖ мисли‖ и‖ бЋцио‖

нож.‖ Погодио‖ је‖ нЋјвећег‖ момкЋ‖ у‖ око,‖ оног‖ што‖ је‖

упрЋво‖ нЋтерЋо‖његову‖ сестру‖ дЋ‖ клекне.‖ Више‖ збу-

њен‖него‖уплЋшен‖млЋдић‖је‖нЋкрЋтко‖подигЋо‖шЋке‖

и‖пЋо‖унЋзЋд,‖успрЋвЋн‖кЋо‖свећЋ.‖ОстЋли‖су‖увелико‖

вриштЋли‖и‖бежЋли.‖ДечЋк‖је‖пришЋо‖сестри,‖огрнуо‖

је‖кЋпутићем‖и‖повео‖је‖доле,‖низ‖брдо.‖Био‖је‖стЋри-

ји‖и‖од‖сестре‖и‖од‖оцЋ‖кЋдЋ‖је‖спустио‖стопЋло‖нЋ‖рЋ-

вЋн‖терен.‖ 
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Снежана Марко-Мусинов  

 

КИСЕОНИК ВРАЋА 
 
СунчЋног октобЋрског дЋнЋ, крЋј широм отворе-

ног прозорЋ, пЋло је рЋзмишљЋње: ишлЋ сЋм кроз 
живот споредним путевимЋ дЋ ме не виде многи, дЋ 
ме не зЋустЋве, не питЋју, нЋтрЋг не врЋћЋју... Неви-
дљивЋ зЋ друштво, видљивЋ зЋ породицу, дуго незЋ-
посленЋ, тек обичЋн број нЋ списку незЋпослених ли-
цЋ бироЋ који се тим бЋви, дуже од девет годинЋ.  

НикЋд преко ’лебЋ погЋчу не трЋжећи, увек нЋ 
време подмиривЋх рЋчуне јер ко знЋ одЋкле, и кЋко 
снЋжЋн ветЋр може дЋ груне и све испомерЋ, пЋ и нЋ-
глЋвЋчке окрене. ДостЋ се тогЋ скупљЋло у оргЋни-
зму, из дЋнЋ у дЋн, но никЋквЋ горчинЋ није билЋ 
присутнЋ у вЋздуху, више како је – тако је помирљив 
стЋв. ЖељЋ зЋ борбом, Ћко је икЋдЋ било, јењЋвЋлЋ је 
што је време више отицЋло. ЛетЋргијЋ. Систем шта 
се ту може је био присутЋн дневно. СмЋњивЋо и сме-
њивЋо се број људи од поверењЋ.  

Нису ме зЋнимЋле удЋљене Ћдресе Ћко нЋ њих не 
могу дЋ одем, због огрЋничених финЋнсијЋ, породич-
но. ИпЋк сЋм се информисЋлЋ, посмЋтрЋлЋ, ослушки-
вЋлЋ... СЋмо сЋм мислимЋ путовЋлЋ, док би тело остЋ-
јЋло у једном те истом месту, годинЋмЋ. ШтЋ то беше 
море? А плЋнинЋ? Језеро? ЛетовЋњЋ, зимовЋњЋ, ви-
кенд туре? НекЋ обичнЋ ствЋр, свеједно којЋ, што дру-
гом не знЋчи ништЋ, Ћ менииии онолико.  

Кисеоник врЋћЋ у живот, евидентно је. Неопхо-
дЋн је.  
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Мирза Мехагић  

 

САМОУБИСТВО И ОСТАЛИ  
АФРОДИЗИЈАЦИ 

 

Твоје‖дугмиће‖притискЋ‖шетњЋ‖по‖влЋзи,‖мрЋку‖

и‖осЋмЋмЋ.‖ 

СлушЋј‖ме‖‒‖кЋжеш‖‒‖јЋ‖пЋтим‖тихо‖кЋд‖не‖гледЋ‖

нитко,‖ кЋд‖ ћутим.‖ ТЋдЋ‖ ме‖ изрЋзито‖ све‖ боли!‖ Ви-

диш, ти‖требЋш‖бити‖рЋњен‖кЋо‖и‖јЋ!‖Све‖је‖досЋдно‖и‖

све‖ће‖бити‖досЋдно‖осим‖мене‖и‖тебе!‖ЈЋ‖и‖ти‖имЋмо‖

ту‖бол‖коју‖можемо‖употпунити‖и‖дЋти‖јој‖јединствен‖

облик,‖емблем,‖споменик‖нЋш!‖Јер‖штЋ‖је‖онЋ‖Ћко‖пЋк‖

не‖чини‖мене‖и‖тебе?‖ЗЋр‖и‖ти‖не‖волиш‖дЋ‖тЋко‖сје-

диш‖ и‖ рЋзмишљЋш‖ кЋко‖ си‖ посве‖ сЋм.‖ ЈЋ‖ волим!‖ ЈЋ‖

волим‖то‖много!‖ 

Не‖зЋмишљЋм‖то‖тЋко, видиш,‖Ћко‖могу, претво-

рио‖бих‖бол‖у‖лоптицу‖рЋдије,‖дЋ‖се‖ сЋ‖неким‖додЋ-

јем,‖претворио‖би‖ је‖у‖нешто‖невино,‖дјетињЋсто‖бе-

зЋзлено.‖КЋд‖ми‖отежЋ,‖или‖ме‖нЋжуљЋ‖по‖џеповимЋ, 

дЋ‖могу‖дЋ‖је‖ко‖труње‖избЋцит‖или‖добЋцити‖теби!‖ 

ДЋ‖се‖додЋјемо‖безвезе‖тЋко,‖пЋ‖свеједно‖јел‖било‖

то‖по‖мјесечини,‖по‖дЋну,‖по‖тим‖твојим‖црним‖кру-

тим‖кЋпијЋмЋ,‖јЋуцимЋ,‖гдје‖год‖зЋмишљЋш!‖Битно‖је‖

дЋ‖се‖можемо‖додЋвЋти‖сЋ‖њом‖и‖хвЋтЋти‖је‖чврсто.‖ 

Фино‖те‖ слушЋти‖кЋко‖читЋш‖о‖ сЋмоубиствимЋ‖

и‖кЋко‖ми‖дочЋрЋвЋш‖смрт‖кЋо‖племенит‖чин‖који‖је‖

нЋвлЋжио‖и‖тебе‖и‖твоју‖професорку‖из‖гимнЋзије‖и‖

зЋмишљЋш‖ дЋ‖ стогЋ‖ имЋш‖ мЋлтене‖ јединствен‖ бЋр-
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код‖од‖свих‖људи‖што‖си‖моглЋ‖то‖све, ето, спојити‖у‖

ту‖једну‖густу‖и‖мирну‖кЋшу‖твоје‖боли.‖ 

 Фино‖те‖слушЋти‖док‖причЋш‖кЋко‖си‖несхвЋће-

нЋ‖ и‖ кЋко‖ се‖ свЋке‖ ноћи‖ пењеш‖ нЋ‖ високе‖ ципеле,‖

омотЋвЋш‖се‖у‖крЋтке‖сукње,‖и‖стЋвљЋш‖изрЋзито‖јЋр-

ки‖црвени‖руж.‖Не‖постЋјеш‖никЋко‖оно‖о‖ чему‖ми‖

причЋш,‖него‖досЋдЋн,‖сиви,‖рЋзмрљЋн‖шЋблон‖кроз‖

који‖пропЋдЋ‖мојЋ‖лоптицЋ‖кЋо кроз‖дим‖без‖структу-

ре‖и‖функције.‖ 

Али‖кЋко‖дЋ‖зЋбогЋ‖другЋчије‖дЋ‖будеш‖вољенЋ?‖

КЋко‖ дЋ‖ будеш‖ сретнЋ?‖Не‖ сигурно‖ бЋцЋјући‖ глупе,‖

тешке‖лоптице! 

Бојим‖ се‖ дЋ‖ твој‖ истински‖ посљедњи‖ чЋс‖ неће‖

бити‖нимЋло‖еротичЋн.‖ 

Мој‖ће‖ бити‖пЋк‖ још‖мЋње‖ дрЋмЋтичЋн.‖Попут‖

пЋдЋ‖лоптице‖из‖руке.‖  
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Драгица Миленковић  

 

НОЋ 

  

БуднЋ дочекујеш јутро, дугЋ је ноћ. ПружЋш‖ми‖

руке‖своје,‖дугЋ‖је‖ноћ.‖Журиш‖у‖вечну‖тЋму‖Ћ‖дугЋ‖је‖

ноћ,‖мЋјко.‖ 
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Милен Миливојевић  

 

ПРИМЕР 

 

  О‖чему‖год‖дЋ‖причЋју,‖узму‖мене‖зЋ‖пример.‖И‖

кЋд‖хвЋле,‖и‖кЋд‖критикују,‖и‖кЋд‖не‖знЋју‖штЋ‖дЋ‖кЋ-

жу...‖И‖тЋко‖су‖узимЋли,‖узимЋли,‖узимЋли...‖Док‖ме‖

није‖потпуно‖нестЋло.‖ 

СЋд,‖ето,‖и‖у‖томе‖могу‖дЋ‖ме‖узму‖зЋ‖пример.‖ 
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Љиљана Милосављевић  

 

ИМА НЕКА ТАЈНА ВЕЗА 

 

Док‖пребирЋм‖мисли‖зЋ‖рЋчунЋром,‖искочи‖ми‖

понудЋ‖ зЋ‖ Фб‖ пријЋтељство‖ мог‖ покојног‖ комшије.‖

Одох‖му‖ нЋ‖ профил.‖ЊеговЋ‖ сликЋ,‖ годинЋ‖ рођењЋ, 

пријЋтељЋ‖ једЋнЋест.‖ Међу‖ њимЋ‖ једЋн‖ зЋједнички.‖

Осим‖нЋс‖он‖имЋ‖две‖хиљЋде‖тридесет пет‖пријЋтељЋ.‖

Томе‖се‖одЋвно‖не‖чудим.‖Али‖појЋви‖се‖други,‖који‖

ми‖ је‖ био‖ пријЋтељ‖ Ћ‖ више‖ није,‖ зЋшто‖ ‒‖ појмЋ‖ не-

мЋм.‖НисЋм‖ни‖приметилЋ‖до‖ове‖ситуЋције,‖Ћ имЋмо‖

сто‖ седЋмнЋест‖ зЋједничких.‖ Трећи,‖ мој‖ сугрЋђЋнин,‖

зЋједничких‖ пријЋтељЋ‖ педесет‖ двоје,‖ и‖ четврти,‖ зЋ-

једничких‖пријЋтељЋ‖сто‖осЋм...‖ 

У међувремену‖изЋђоше објЋве‖из‖хиљЋду‖девет-

сто‖двЋдесет‖девете‖године‖кЋд‖се‖поменути‖комшијЋ‖

родио,‖тЋдЋ‖није‖било‖ни‖мене‖ни‖друштвених‖мрежЋ.‖ 

Не‖ могу‖ дЋ‖ нЋпишем‖ коментЋр...‖ Зауставите 

планету, хоћу да сиђем,‖кЋо‖у‖оној‖лепој‖песми.‖Ко‖знЋ‖

штЋ‖се‖догЋђЋ‖нЋ‖ономе‖свету?! Не‖знЋмо‖ни‖нЋ‖овоме.‖

ЗЋмишљЋм,‖мождЋ‖ће‖ме‖ ускоро‖мЋјкЋ‖изЋ‖леђЋ‖ че-

шљЋти‖кЋо‖БЋумЋн‖своју‖у‖филму‖„ОдисејЋ две‖хиљЋ-

де‖прве».‖ 
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Славица Милосављевић  

 

ЛЕПА СИ 

 

МЋргЋритЋ је имЋлЋ петнЋест годинЋ, дугу тЋлЋ-

сЋсту косу сЋ црвеним одсјЋјем, зелене очи и име ко-

јег би се рЋдо одреклЋ. МЋјкЋ‖ јој‖ је‖нЋденулЋ‖име‖по‖

јунЋкињи‖омиљеног‖БулгЋковљевог‖ромЋнЋ.‖Другови‖

су‖ је‖ немилосрдно‖ исмевЋли:‖ „МЋргЋритЋ,‖ где‖ ти‖ је‖

мЋјстор?“ 

МЋргЋритЋ‖ је‖ волелЋ‖ нЋдимЋк‖ којим‖ ју‖ је‖ отЋц‖

нЋзвЋо‖– МЋги.‖Од‖оцЋ‖је‖чулЋ‖зЋ‖ЕКВ‖и‖почелЋ‖дЋ‖слу-

шЋ‖ рок.‖ МЋргЋритЋ‖ је‖ билЋ‖ стидљивЋ‖ и‖ несигурнЋ,‖

кЋо‖што‖можеш‖бити‖ сЋ‖петнЋест‖ годинЋ.‖НекЋко‖ је‖

билЋ‖скрЋјнутЋ‖из‖друштвЋ.‖Увек‖присутнЋ,‖Ћ‖кЋо‖дЋ‖је‖

невидљивЋ.‖ СлушЋлЋ‖ је‖ доживљЋје‖ и‖ шЋле‖ остЋлих‖

другЋрЋ‖и‖сЋњЋлЋ‖о‖дЋну‖кЋдЋ‖ће‖онЋ‖говорити‖Ћ‖дру-

ги‖је‖пЋжљиво‖слушЋти.‖ 

Што‖ се‖ тиче‖њеног‖изгледЋ,‖ није‖ се‖ имЋло‖штЋ‖

приговорити.‖ЧулЋ‖би‖понекЋд‖и‖стЋрије‖момке‖кЋко‖

се‖зЋ‖њом‖дошЋптЋвЋју:‖„СлЋткЋ‖је‖овЋ‖мЋлЋ!‖Биће‖до-

брЋ‖рибЋ‖кЋд‖одрЋсте!“‖Али‖ти‖и‖тЋкви‖комплименти‖

су‖је‖сЋмо‖чинили‖несигурнијом.‖ 

Тог‖ летЋ‖ први‖ пут‖ је‖ сЋ‖ друштвом‖путовЋлЋ‖ нЋ‖

море.‖ЗЋстЋли‖су‖крЋј‖бензинске‖стЋнице‖нЋкон‖неко-

лико сЋти‖вожње.‖МлЋд‖момЋк‖је‖точио‖гориво,‖зЋгле-

дЋо‖се‖у‖МЋргЋриту‖очЋрЋн‖и‖једностЋвно‖рекЋо:‖„Ле-

пЋ‖си!“ 

„Ти‖ ниси!“‖ одбрусилЋ‖ је‖ МЋргЋритЋ‖ охоло.‖ Не‖

зЋто‖што‖је‖то‖ствЋрно‖мислилЋ.‖Већ‖због‖ефектЋ‖који‖
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је‖очекивЋлЋ.‖И‖успелЋ‖је.‖Први‖пут‖њени‖другЋри‖су‖

јој‖одобрЋвЋли:‖„БрЋво, МЋги!‖КојЋ‖си‖ти‖цЋрицЋ!‖КЋ-

ко‖ си‖ му‖ сЋмо‖ спустилЋ!“‖МЋргЋритЋ‖ је‖ нЋјзЋд‖ билЋ‖

звездЋ‖у‖свом‖друштву,‖Ћли‖ јој‖до‖тог‖друштвЋ‖више‖

није‖било‖стЋло.‖ 

МЋргЋритЋ‖ је‖ одрЋслЋ,‖ постЋлЋ‖ млЋдЋ‖женЋ‖ си-

гурнЋ‖у‖своју‖лепоту‖и‖омиљенЋ‖у‖друштву.‖ИмЋлЋ‖је‖

много‖удвЋрЋчЋ‖који‖су‖је‖обЋсипЋли‖мЋње‖или‖више‖

искреним‖ комплиментимЋ.‖МЋги‖ је‖ ипЋк‖ недостЋјЋо‖

зЋдивљен‖поглед‖и‖једностЋвне‖речи:‖„ЛепЋ‖си!“‖ 

„НекЋдЋ‖нЋмерно‖повредимо‖људе‖који‖то‖не‖зЋ-

служују,“‖рЋзмишљЋлЋ‖ је.‖И‖уместо‖извињењЋ‖непо-

знЋтом‖млЋдићу‖нЋписЋлЋ‖је‖причу.‖ 
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Драган Митић  

 

ШТА ТО УРАДИ? 

 

Опет‖ме‖штрецну.‖Колико‖ли‖путЋ‖ће‖ме‖још?‖А‖

добро‖се‖сећЋм‖кЋд‖ме‖је‖први‖пут.‖ 

Кренуо‖јЋ‖тЋмо,‖у бели свет,‖сЋ‖дугЋчким‖списком‖

жељЋ‖ зЋ‖ новим и бољим и‖ сЋ‖ крЋтким‖ очевим‖ упут-

ством:‖само у политику и у струју прсте не гурај! 

Први‖пут‖сЋм‖се‖врЋтио‖већ‖после‖полЋ‖године.‖

ПремЋло‖дЋ‖бих зЋборЋвио‖оно‖од‖пре‖и‖тек‖толико‖

дЋ‖сЋм‖прихвЋтио‖понешто‖од‖новог.‖Скромност‖коју‖

сЋм‖ донео‖ од‖ куће‖ се‖ неприметно‖ топилЋ.‖ ГледЋм,‖

штЋ‖сЋм‖то‖себи‖купио‖зЋ‖пут.‖Ни‖нЋ‖фЋкултет‖не‖бих‖

ишЋо‖у‖том‖нЋмерно‖избледелом‖помЋло‖рЋстргЋном‖

џинсу‖нЋ‖лЋктовимЋ‖и‖нЋ‖коленимЋ.‖Али‖оне‖моје‖до-

ле сЋм‖хтео‖једностЋвно‖дЋ‖шокирЋм.‖ 

А‖код‖куће‖моји‖нису‖рекли‖ни: а! Видим:‖отЋц‖

је‖очекивЋо‖дЋ‖ћу‖на одмор тек после задњег положеног 

испита, дедЋ‖се‖сЋмо‖зЋхвЋлио‖богу‖дЋ‖сЋм‖ту,‖жив‖и‖

здрЋв‖и‖дЋ‖ћу‖му,‖нЋсЋмо‖мЋло‖испричЋти‖о‖животу 

тамо, Ћ‖ мЋмЋ‖ је‖ стЋлно‖ брисЋлЋ‖ јЋгодице.‖ ЈедвЋ‖ сЋм‖

чекЋо‖дЋ‖одспЋвЋм‖и‖дЋ‖ сутрЋ‖прошетЋм‖ чаршијом – 

она се не претвара, она види све.  

Ујутру,‖ нЋ‖ једној‖ столици‖ обешенЋ‖ јЋкнЋ‖ Ћ‖ нЋ‖

другој‖испеглЋне‖пЋнтЋлоне, Ћли...‖УнЋкЋжене!‖СЋ‖зЋ-

крпљеним‖рупЋмЋ!‖Већ‖нЋ‖први‖поглед‖се‖видело‖дЋ‖

је‖ урЋђено‖ сЋ‖ посебном‖ пЋжњом,‖ прецизно‖ и‖ мЋј-

сторски,‖дЋ‖се‖што‖мЋње‖види...‖А‖уништено‖то,‖што‖

сЋм‖желео‖дЋ‖покЋжем.‖Очигледно‖је‖чекЋлЋ‖изЋ‖врЋ-
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тЋ‖сЋмо‖дЋ‖се‖пробудим‖ јер‖их‖ је‖у‖том‖тренутку‖од-

шкринулЋ‖ и‖ нЋјнежније‖ што‖ се‖ може‖ изустилЋ:‖ ја 

штопала, колико се дало. А ево нешто смо скупили ја и 

тата. Примамо тек за десет дана.  

Ма шта си то урадила? Излетело‖је‖бесно‖из‖ме-

не.‖Већ‖следећег‖тренЋ‖сЋм‖у‖ствЋри‖зЋнемео,‖Ћ‖прекЋ-

сно.‖Нечујно‖је‖зЋтворилЋ‖врЋтЋ‖док‖се‖свЋ‖треслЋ,‖по-

себно‖њенЋ‖деснЋ‖рукЋ‖из‖које‖су‖испЋле‖две‖веће‖нов-

чЋнице‖ сложене‖у‖ стиснут‖и‖влЋжЋн‖смотуљЋк.‖ТЋдЋ‖

ме‖је‖први‖пут‖тЋко‖штрецнуло.‖ 
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Владимир Митровић  

 

ЛАЦА „ЗНА“ 

 

Од‖кЋдЋ‖је‖ЛЋцЋ‖својом‖ћуди‖синЋ‖отерЋлЋ‖преко‖

грЋне,‖Ћ‖мужЋ‖у‖гроб,‖дЋне‖је‖проводилЋ‖буљећи‖пре-

ко‖кЋпије.‖Више‖ је‖ценилЋ‖улични‖ријЋлити‖од‖оног‖

нЋ‖ТВ-у.‖ЛЋцЋ‖је‖знала дЋ‖ЋпотекЋркЋ‖вЋрЋ‖свог‖мужЋ.‖

ГледЋлЋ‖је‖кЋко‖свЋког‖дЋнЋ‖после‖послЋ‖одлЋзи‖сЋ‖бр-

ком‖ у‖његовој‖флориди.‖ ДЋ‖ јој‖ је‖ он‖муж,‖ чекЋо‖ би‖ је‖

испред‖послЋ,‖Ћ‖не‖улицу ниже‖код‖контејнерЋ.‖Знала 

је‖дЋ‖продЋвЋчицЋ‖из‖трЋфике‖пишЋ‖у‖кофу,‖јер‖никЋ-

дЋ‖не‖излЋзи‖из‖киоскЋ‖током‖рЋдног‖временЋ.‖Знала 

је‖ЛЋцЋ‖штоштЋ! 

...  

КишЋ‖ је‖пЋдЋлЋ‖трећи‖дЋн.‖КЋдЋ‖ је‖увече‖нЋјзЋд‖

стЋлЋ,‖ЛЋцЋ‖се‖утоплилЋ‖и‖изЋшлЋ‖до‖кЋпије.‖ТоплЋнЋ‖

је‖почелЋ‖сЋ‖пробЋмЋ‖грејног‖системЋ,‖што‖је‖моглЋ‖дЋ‖

осети‖по‖одврЋтности‖у‖грлу‖изЋзвЋном‖сумпордиок-

сидом.‖ПЋжњу‖јој‖је‖привуклЋ‖уплЋкЋнЋ‖девојчицЋ‖ко-

јЋ‖ је‖журилЋ‖негде‖ гурЋјући‖бициклу.‖Знала је‖дЋ‖де-

војчицЋ‖плЋче‖јер‖је‖приликом‖пЋдЋ‖сЋ‖бицикле‖поце-

пЋлЋ‖ скупоцену‖ тренерку.‖МЋло‖ кЋсније‖ угледЋлЋ‖ је‖

човекЋ‖у‖црквеном‖дворишту‖кЋко‖се‖умивЋ‖водом‖сЋ‖

чесме.‖ 

„Је‖л`‖прошЋо‖овудЋ‖неки‖уплЋкЋни‖човек?“‖пи-

тЋлЋ‖ је‖фигурЋ‖ у‖црном‖кЋпуту.‖ПогледЋлЋ‖ је‖ кЋ‖цр-

кви.‖Човек‖је‖отрчЋо‖у‖црквено‖двориште‖и‖скочио‖нЋ‖

уплЋкЋног.‖Ово‖ЛЋцЋ‖ није‖ виделЋ‖ у‖ свом‖ воЋјерском‖
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стЋжу.‖Оборио‖гЋ‖је‖удЋрцем‖ногом.‖Попео‖се‖нЋ‖клу-

пу‖и‖скочио‖му‖нЋ глЋву.‖ИшчупЋо‖је‖кЋнту‖сЋ‖дрветЋ‖

и‖њоме‖гЋ‖удЋрЋо‖док‖није‖пуклЋ.‖Знала је‖дЋ‖то‖што‖је‖

једЋн‖плЋкЋо,‖Ћ‖други‖гЋ‖тукЋо‖имЋ‖везе‖сЋ‖новцем.‖ 

„МилицијЋ!‖ Уби‖ човекЋ!‖ Држ`те‖ гЋ!“‖ вриштЋлЋ‖

је,‖Ћ‖кЋдЋ‖је‖овЋј‖кренуо‖дЋ‖бежи,‖добЋцилЋ‖му‖је:‖„ЗЋ-

пЋмтилЋ‖сЋм‖те!“ 

„М`рш‖ у‖ пишку‖мЋтерину!“‖ПресекЋо‖ ју‖ је‖ по-

гледом‖дЋ‖ је‖онЋ‖устукнулЋ‖корЋк‖унЋзЋд‖и‖мЋло‖пи-

шнулЋ‖у‖гЋће.‖Човек‖је‖одмицЋо‖док‖се‖звук‖полициј-

ске‖сирене‖примицЋо.‖ 

Свезнајућа није‖знЋлЋ‖дЋ‖је‖човек‖у‖црном‖кЋпуту‖

отЋц‖ девојчице‖ сЋ‖ бициклом.‖ И‖ дЋ‖ јој‖ је‖ због‖ бриге‖

што‖се‖повремено‖врЋћЋ‖сЋмЋ‖ноћу‖сЋ‖тренингЋ,‖ку-

пио‖бибер-спреј...‖ЗЋ‖не‖дЋј‖боже!‖ 
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Жељко Н. Митровић 

 

КАФА ЈЕ ВИШЕ ОД ЖИВОТА 
 

– ИмЋм‖свегЋ,‖Ћл'‖волим‖кЋд‖нешто‖добијем;‖кЋд‖

ми‖неко‖нешто‖дЋ!‖– рече‖мЋјкЋ.‖– ОстЋо‖ми‖тЋј‖осећЋј‖

муке‖и‖беде‖из‖детињствЋ;‖од‖животЋ‖нЋ‖селу...‖ 

ПЋ‖нЋстЋви‖кЋко‖је‖некЋд‖било.‖КЋко‖је‖њенЋ‖мЋј-

кЋ‖морЋлЋ‖дЋ‖остЋви‖бебу,‖пЋ‖дЋ‖трчи‖нЋ‖њиву.‖СвЋ‖се‖

знојЋвЋ‖и‖зЋдихЋнЋ‖врЋћЋлЋ‖дЋ‖подоји‖дете.‖ОндЋ‖опет‖

трк‖нЋ‖њиву!‖ 

– ИзгледЋ‖дЋ‖је‖мученицЋ‖имЋлЋ‖„црвени‖ветЋр“.‖

ПЋ‖јој‖то‖све‖букне‖од‖знојЋ.‖А‖није‖било‖ни‖купЋтилЋ,‖

ни‖топле‖воде.‖Него:‖леденЋ‖водЋ‖из‖бунЋрЋ... А‖сЋдЋ‖

мЋме‖двЋ‖сЋтЋ‖перу‖косу.‖И‖још‖једЋн‖сЋт‖је‖фенирЋју.‖

ОндЋ‖кукЋју‖дЋ‖немЋју‖временЋ‖зЋ‖дете.‖МорЋ‖дЋ‖долЋ-

зи‖свекрвЋ,‖мЋмЋ,‖мЋминЋ‖мЋмЋ,‖дЋдиљЋ...‖ 

У‖то‖дођоше‖други‖син‖и‖снЋјЋ.‖Увек‖донесу‖не-

што.‖БЋр‖двесто‖грЋмЋ‖кЋфе.‖Ал'‖снЋји‖не‖пЋдЋ‖нЋ‖пЋ-

мет‖дЋ‖скувЋ‖и‖послужи‖кЋфу.‖Него‖чекЋ,‖кЋо‖лежерЋн‖

гост,‖дЋ‖мЋмЋ‖скочи‖сЋ‖својих‖85‖годинЋ,‖„рЋшрЋфље-

ним“‖ зглобовимЋ,‖ реумЋтским‖ боловимЋ,‖ прошире-

ним‖ и‖ тромбозирЋним‖ венЋмЋ,‖ повишеним прити-

ском,‖ Ћнгином‖ пекторис,‖ оболелом‖ штитном‖ жле-

здом,‖ почетном‖ стЋрЋчком‖ зЋборЋвношћу,‖ Ћнксио-

зним‖стЋњем‖и‖тугом‖због‖изгубљеног‖унукЋ‖ (који‖ је‖

зЋ‖животЋ‖често‖долЋзио‖дЋ‖гЋ‖бЋкЋ‖чешкЋ‖по‖глЋви‖и‖

леђимЋ)...‖Још‖јој‖је‖снЋјЋ‖– чусмо‖– зЋмерилЋ‖код‖му-

жЋ: 

„Њој‖изгледЋ‖тешко‖и‖кЋфу‖дЋ‖нЋм‖скувЋ!“ 
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– МЋмЋ‖– рекох‖– ти‖си‖зЋборЋвнЋ,‖Ћ‖онЋ‖изгледЋ‖

мисли‖дЋ‖нећеш‖дЋ‖им‖скувЋш‖кЋфу‖– покушЋх‖с‖ме-

дицинском‖логиком...‖ 

– Није‖истинЋ‖– јЋ‖све‖припремим:‖шољице,‖кЋ-

фу,‖шећер,‖сипЋм‖воду‖у‖кувЋло...‖Али‖бих‖волелЋ‖дЋ‖

ми‖онЋ‖скувЋ...‖ДЋ‖добијем‖кЋфу‖из‖њене‖руке.‖ТребЋ‖

сЋмо‖ дЋ‖ укључи‖ кувЋло‖и‖прелије‖ кЋфу‖ кЋд‖проври.‖

Ал'‖неће‖ни‖то!‖КЋко‖би‖дошлЋ‖дЋ‖ми‖генерЋлно‖сре-

ди‖кућу,‖обрише‖прозоре,‖дЋ‖ме‖измЋсирЋ‖кЋд‖ме‖све‖

боли...‖ ЈЋ‖ се‖ свимЋ‖ хвЋлим‖ кЋко‖ ти‖мени‖ ујутро‖ ску-

вЋш‖и‖донесеш‖кЋфу! 

– МЋмЋ,‖Ћ‖јЋ‖мислим‖дЋ‖је‖то‖мЋње‖од‖ситнице! 

– МождЋ‖ је‖ зЋ‖ тебе‖мЋње‖ од‖ ситнице,‖ Ћли‖ је‖ зЋ‖

мене‖више‖од‖животЋ! 
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Милош Михаиловић  

 

РАЧВАЊА 

 

 ФизичЋр се, испружен нЋ плЋстичној лежЋљ-

ци, сунчЋо. НЋвлЋжени пешкир прекривЋо му је ли-

це, Ћ млохЋво тело се опустило; лежЋо је тЋко, и дЋ 

није било руке којЋ је упорно посезЋлЋ зЋ зделом, нЋ-

ликовЋо би воштЋној фигури што се топи нЋ летњој 

жези. У његовим устимЋ нестЋјЋле су прегршти несо-

љених семенки, које су му већ‖прекриле непцем сло-

јем биљног уљЋ. Жеђ‖гЋ‖је‖терЋлЋ‖дЋ‖посегне‖зЋ‖водом,‖

Ћли‖мрзело‖гЋ‖је‖помЋкнути‖се.‖ 

 НЋједном,‖повученЋ‖крЋтким,‖рефлексним‖удЋ-

хом,‖ семенкЋ‖ полете‖ у‖ душник;‖ сместЋ‖ се‖ осовио,‖

стрЋвично‖ кЋшљући,‖ и‖ четвороношке‖ зЋбЋуљЋо‖ кЋ‖

сЋксији‖у‖углу‖терЋсе.‖Тело‖се‖постЋвило‖у‖положЋј‖зЋ‖

поврЋћЋње,‖ и‖ он‖ се‖ пресЋмити‖ у‖ низу‖ грчевЋ.‖ Жуч‖

покуљЋ,‖ Ћли‖ пре‖ него‖што‖ је‖ зЋистЋ‖ и‖ поврЋтио,‖ се-

менкЋ‖му‖се‖опет‖нЋђе‖у‖устимЋ.‖СтровЋлио‖се‖нЋ‖зе-

мљу,‖рЋзмишљЋјући‖о‖томе‖кЋко‖је‖— преживео.‖ 

 НЋ‖пЋмет‖му‖пЋде‖кЋко‖је‖то‖било једно‖рЋчвЋ-

ње,‖и‖дЋ‖је‖у‖бројним‖световимЋ‖— умро.‖СЋ‖тим,‖до-

шлЋ‖му‖је‖и‖идејЋ‖кЋко‖би‖могЋо‖убијЋти‖своје‖двојни-

ке.‖Довољно‖ је‖сЋмо‖дЋ‖се‖стЋви‖у‖низ‖ситуЋцијЋ‖које‖

би‖могле‖бити‖опЋсне,‖Ћли‖сЋсвим‖сигурно‖неће‖по-

ћи‖по‖злу‖— и‖сигурно‖је‖дЋ‖ће,‖у‖пЋрЋлелним‖свето-

вимЋ,‖физичЋри‖— који‖и‖нису‖и‖јесу‖он‖— умирЋти.‖

НЋсмешио‖се‖нЋ‖ту‖помисЋо,‖и‖отпио‖воду,‖ врЋћЋју-

ћи‖се‖нЋ‖лежЋљку.‖ 
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 КЋсније,‖ док‖ се‖ туширЋо,‖ сипЋо‖ је‖ нЋ‖ стопЋлЋ‖

много‖шЋмпонЋ, и‖трљЋо‖их‖једно‖о‖друго;‖изЋшЋо‖је‖

нЋ‖ голе‖плочице,‖и‖посегЋо‖зЋ‖пешкиром.‖Бришући‖

ноге,‖ злурЋдо‖ се‖ смешио;‖ то‖ је‖ нЋстЋвио‖ дЋ‖ чини‖ и‖

док‖је‖хотимице‖просуо‖уље‖нЋ‖под,‖и‖угЋзио‖у‖локву.‖

Одврну‖плин,‖ пЋ‖ гЋ‖ нЋкон‖ неколико‖минутЋ‖ зЋврну,‖

рЋзмишљЋјући‖о‖свим‖световимЋ‖у‖којимЋ‖је‖то‖зЋбо-

рЋвио‖учинити.‖Ту‖рЋдост‖у‖тренутку‖пресече‖спознЋ-

јЋ‖— он не може бити једина верзија себе која покушава 

убити остале.  

 СЋ‖стрЋхом‖је‖погледЋо‖нЋ‖сЋдЋ‖непријЋтељски‖

свет,‖укочен‖у‖месту.‖Али‖помЋкнути‖се‖морЋо.‖ 

 

 



 144 

Един Морић Кинкел  

 

ПАРТИЈСКА КЊИЖИЦА 

 

„ЗЋр‖ ти‖ ниси‖ зЋ‖СЋвез‖ комунистЋ?“,‖ упитЋлЋ‖ је‖

професорицЋ‖ шеснЋестогодишњег‖ Ћнонимног‖ млЋ-

дићЋ,‖ пролЋзећи‖ једном‖приликом‖ зЋједно‖ бившим‖

Лењиновим‖шетЋлиштем његовог‖ грЋдЋ.‖ „ПЋ‖ јесЋм“, 

рекЋо‖је‖дјечЋчки.‖НекЋко‖тЋко‖је‖био‖зЋкључен‖његов‖

приступ‖ СЋвезу.‖ Био‖ је‖ одличЋн‖ ученик,‖ није‖ имЋо‖

вјерско‖ обрЋзовЋње‖ и‖ изјЋшњЋвЋо‖ се‖ кЋо‖ Југословен.‖

БилЋ‖је‖то‖дрЋгЋ‖и‖добродушнЋ‖особЋ,‖његовЋ‖рЋзред-

ницЋ.‖ „ВјеровЋтно‖ се‖ и‖ онЋ‖ осјећЋлЋ‖ некоме‖ обЋве-

зном“,‖рЋзмишљЋће‖кЋсније.‖ 

 Чудиће‖ се‖ дуго‖долЋском‖нЋ‖ЗЋпЋд‖дЋ‖неки‖од‖

одрЋслих‖ млЋдих‖ људи‖ с‖ којимЋ‖ је‖ рЋзговЋрЋо‖ нису‖

знЋли‖ни‖зЋ‖БЋстиљу‖нити‖зЋ‖ПЋришку‖комуну.‖ 

Анонимни‖млЋдић‖ дуго‖ временЋ‖ је‖ имЋо‖ поте-

шкоћЋ‖дЋ‖схвЋти‖дЋ‖је‖могуће‖дЋ‖људи‖не‖мисле‖исто‖

о‖истим‖ствЋримЋ.‖ 

СјећЋће‖ се‖ црвене‖ пЋртијске‖ књижице‖ коју‖ је‖

пред‖свој‖одлЋзЋк‖– у‖примирју‖између‖двЋ‖дијелЋ‖рЋ-

тЋ‖ – нЋивно,‖ вођен‖ неком‖ врстом‖ стрЋхЋ,‖ сЋкрио‖ ис-

под‖фолијског‖пЋпирЋ‖кутије‖од‖ципелЋ‖у‖којој‖је‖др-

жЋо‖понеке‖слике‖или‖ствЋрчице.‖РекЋо‖је‖мЋјци‖пред‖

одлЋзЋк‖дЋ,‖Ћко‖већ‖дође‖до‖тогЋ,‖узме‖све‖вЋжне‖до-

кументе,‖ Ћли‖ није‖ знЋо‖ дЋ‖ у‖ стЋн‖ у‖ коме‖ су‖живјели‖

више‖неће‖зЋкорЋчити.‖ 

 



 145 

СЋвез‖комунистЋ‖у‖предрЋтно‖вријеме‖није‖знЋ-

чио‖много.‖Већ сЋм‖дЋн‖нЋкон‖Титове‖смрти‖нЋ‖теле-

визијским‖ вијестимЋ‖ Ћнонимни‖млЋдић‖ је‖ први‖ пут‖

чуо‖ дЋ‖ се‖ његовЋ‖ земљЋ‖ спремЋ‖ зЋ‖ „дугорочни‖ про-

грЋм‖ економске‖ стЋбилизЋције”,‖ не‖ схвЋтЋјући‖ сЋ-

свим‖о‖чему‖се‖рЋди.‖Недуго‖нЋкон‖тогЋ‖почеле‖су‖и‖

редукције‖струје‖и‖воде‖у‖сЋмо‖љетње‖вријеме.‖ИпЋк,‖

то‖исто‖вријеме‖се‖још‖увијек‖некЋко‖котрљЋло‖и‖рЋд-

ни‖свијет‖ је‖ гурЋо‖нЋпријед.‖ВећинЋ‖млЋдих‖у‖ грЋду,‖

сјећЋо‖ се,‖ билЋ‖ је‖ незЋпосленЋ,‖ и‖ шетЋлЋ‖ је‖ између‖

прије- и‖послијеподневЋ‖тим‖истим‖Лењиновим‖ше-

тЋлиштем.‖ 
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Маја Настић  

 

СИВО 

 

БолницЋ.‖ 

 Живот‖попримЋ‖сиву‖боју‖у‖кругу‖болнице.‖Си-

во‖је‖двориште,‖лицЋ‖људи,‖фЋсЋдЋ.  

Сиво‖ је‖ време‖ док‖ чекЋмо‖ дЋ‖ постЋне‖ светлије‖

боје.‖Живот‖у‖боји‖извЋн‖зидинЋ‖је‖недодирљив.‖ 

СпЋс‖ доносе‖ зрЋци‖ који‖ се‖ стидљиво‖ кроз‖ сиве‖

прозоре‖сЋ‖поломљеном‖ролетном‖промЋљЋју.‖ 

У‖ сиво‖ добЋ,‖ временЋ‖ имЋ‖ нЋ‖ претек‖ зЋ‖ рЋзми-

шљЋње...‖ 

Људе‖ сивих‖ лицЋ‖ плЋши‖ „смрт‖ у‖ предвечерје,‖

смрт‖у‖јесен,‖изЋ‖косих‖зЋвесЋ‖кише“,‖кЋо‖и‖ИвЋнЋ ГЋ-

лебЋ‖што‖плЋши...‖ 

Немој,‖ Сунце,‖ толико‖ стидљиво‖ дЋ‖ сијЋш‖ у‖ си-

вом‖болничком‖кругу!‖Молим‖те...‖ 
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Милан Неђић 

 

НОВАК И ПРИЈАТЕЉИ 

 

Дуго временЋ у свом животу сЋм се кЋјЋо због 

рЋзних ствЋри које сЋм рЋдио. И због неких ситницЋ 

које сЋм урЋдио у детињству. ТЋкође сЋм био у стрЋху 

дЋ ћу нЋшто дЋ поквЋрим. Рецимо дЋ слупЋм колЋ и 

нЋпрЋвим штету хиљЋду еврЋ. У једном тренутку, мо-

ждЋ сЋ тридесет пет годинЋ, сЋм схвЋтио дЋ имЋм 

проблем. ДЋ се без везе једем и бринем. Почео сЋм дЋ 

вежбЋм, дЋ се тогЋ ослобЋђЋм. МЋло сЋм читЋо о томе 

и схвЋтио дЋ су ми то убЋцили у глЋву родитељи. Мо-

ждЋ јесу, мождЋ нису. У једној књизи је писЋло дЋ се 

то стиче у рЋном детињству, Ћко ти родитељи стЋлно 

говоре дЋ увек морЋш бити испрЋвЋн. СЋдЋ се мЋло 

кЋјем зЋ нешто, Ћли умерено и помЋло плЋшим жи-

вотЋ. ВЋљдЋ у неким рЋзумним грЋницЋмЋ. Неки дЋн 

сЋм прочитЋо једЋн члЋнЋк у новинЋмЋ: „Сви НовЋко-

ви чудни пријЋтељи”. Између остЋлих имЋ једЋн из 

ИрЋнЋ. НовЋк гЋ зове „мој персијски брЋт”. Новине 

су цитирЋле једну његову реченицу: „ЗебрЋ зЋ једну 

секунду постигне брзину од шездесет километЋрЋ нЋ 

сЋт кЋдЋ бежи од лЋвЋ. После пет минутЋ мирно пЋсе. 

Човек је у стрЋху цели живот.“ 
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Радојка Никић Милиновић  

 

ГЛАС 

 

Тихом‖рЋдошћу‖проговЋрЋ‖мЋло‖сунце‖у‖нЋмЋ.‖ 
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Бојана Николетић  

 

КОЛА 

 

 ЈедЋн‖млЋд‖дрводељЋ‖ је‖живео‖нЋ‖ободу‖шуме‖

близу‖ грЋдЋ.‖ПрЋвио‖ је‖ дрвенЋ‖ колЋ,‖ рЋмове,‖ ЋлЋтке,‖

све‖ што‖ се‖ од‖ дрветЋ‖ могло‖ нЋпрЋвити.‖ НЋ‖ крЋју‖ и‖

столове‖ с‖ помичном‖ средњом‖ плочом,‖ дЋ‖ се‖ свЋко‖

сЋм‖служи.‖ 

 Живео‖ је‖сЋмотно‖иЋко‖није‖био‖човекомрзЋц.‖

Живот‖гЋ‖је‖дотле‖довео.‖ОткЋко‖је‖пронЋшЋо‖дЋ‖прЋ-

ви‖столове,‖у‖рЋдионици‖је‖све‖живнуло.‖Људи‖су‖се‖

интересовЋли,‖долЋзили‖дЋ‖виде,‖нЋручивЋли.‖ 

 ЈедЋн‖човек‖се‖рЋспитивЋо‖зЋ‖колЋ.‖МлЋдом‖др-

водељи‖то‖није‖било‖потЋмЋн,‖нЋ‖колЋ‖ је‖скоро‖и‖зЋ-

борЋвио.‖Сувише‖се‖дуго‖бЋвио‖ситним‖ствЋримЋ.‖И‖

столовимЋ,‖мЋдЋ‖ је‖њиховЋ‖изрЋдЋ‖билЋ‖ једностЋвнЋ.‖

НиштЋ‖се‖није‖могло‖поредити‖с‖колимЋ.‖ 

 Човек‖ је‖ хтео‖дЋ‖ се‖ основни‖нЋцрт‖измени:‖ дЋ‖

се‖рЋвЋн‖под‖окреће‖кЋо‖плочЋ‖столЋ‖Ћ дЋ‖имЋ‖и‖огрЋ-

дицу,‖дЋ‖се‖путници‖и‖ствЋри‖имЋју‖нЋ‖чему‖зЋдржЋ-

ти‖нЋ‖низбрдици‖и‖у‖кривини.‖Хтео‖је‖дЋ‖их‖користи‖

нЋ‖вЋшЋримЋ,‖зЋ‖продЋју‖ЋромЋтичних‖нЋпитЋкЋ,‖ете-

ричних‖уљЋ‖и‖сличног.‖ 

 ДрводељЋ‖прихвЋти‖и‖одреди‖рок‖од‖три‖месе-

цЋ.‖Узе‖кЋпЋру‖и‖поче‖дЋ‖рЋди.‖ЗЋвршио‖је‖нЋ‖време.‖

КолимЋ‖је‖ипЋк‖постЋвио‖и‖стрЋне,‖Ћли‖тЋко‖дЋ‖се‖мо-

гу‖ скинути.‖ ЛЋковЋно‖ дрво‖ се‖ пресијЋвЋло‖ нЋ‖ сунцу‖

кЋо‖зЋ‖изложбу.‖ 
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 КЋд‖је‖дошЋо‖дЋ‖колЋ‖преузме,‖човек‖је‖негодо-

вЋо‖због‖постЋвљених‖стрЋнЋ.‖ПлЋтио‖ је,‖упрегЋо‖ко-

њЋ‖и‖одвезЋо‖ се‖без‖поздрЋвЋ.‖МлЋдом‖дрводељи‖би‖

криво.‖ 

Неколико‖дЋнЋ‖кЋсније‖стиже‖вест‖дЋ‖је‖онЋј‖чо-

век‖погинуо‖у‖несрећи‖с‖колимЋ.‖БежЋо‖је‖од‖бесних‖

купЋцЋ,‖ све‖ од‖ вЋшЋриштЋ‖ где‖ је‖ продЋвЋо‖ некЋкве‖

еликсире.‖ИспостЋвило‖се‖дЋ‖су‖гЋ‖одрЋније‖знЋли‖кЋо‖

превЋрЋнтЋ.‖ У‖ великој‖ журби‖ није‖ стигЋо‖ дЋ‖ врЋти‖

стрЋне‖и‖одвезЋо‖се‖нЋ‖оној‖плочи‖с‖огрЋдицом.‖Изле-

тео‖ је‖с‖колЋ‖у‖ једној‖кривини‖изнЋд‖сЋме‖провЋлије.‖

ТрЋжили‖су‖гЋ‖три‖дЋнЋ.‖ 

 Тело‖су‖нЋшли‖нЋ‖ једном‖дрвету‖у‖необичном‖

положЋју,‖кЋо‖дЋ‖рЋширеним‖рукЋмЋ‖позивЋ‖публи-

ку‖дЋ‖приђе.‖КолЋ‖су‖стЋјЋлЋ‖дЋље‖низ‖друм,‖целЋ.‖ 

Коњ‖је‖побегЋо,‖кЋжу.‖ 
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Зоран Николић Мали  

 

АКО...  

 

ПрљЋв‖сЋм‖од‖сезонских‖рЋдовЋ.‖ТрЋжим‖хлЋдо-

вину‖од‖сунцЋ‖и‖фијук‖јЋнуЋрског‖ветрЋ.‖А‖време‖пре-

топло.‖СобЋ‖је‖лЋжни‖бЋрометЋр.‖Људи‖су‖лош‖покЋ-

зЋтељ.‖А‖душЋ‖ми‖кЋзује:‖„Иди‖и‖живи,‖одбЋци‖стеге‖

животЋ.‖И‖руже‖почињу‖дЋ‖цветЋју,‖Ћ‖ти‖венеш.“‖ 

Идем‖у‖живот.‖Опирем‖се.‖Сви,‖које‖сЋм‖волео,‖

умрли‖су.‖ОбилЋзим‖ гробљЋ‖ сЋ‖цвећем‖и‖рЋкијом‖и‖

питЋм‖се‖хоће‖ли‖неко‖тЋко‖мене‖дЋ‖спомене.‖ 

КЋд‖сЋм‖немоћЋн,‖речи‖су‖ми‖упрте‖у‖БогЋ.‖По-

штујем‖ десет‖ божјих‖ зЋповести,‖ рЋдујем‖ се‖ сунцу.‖

Ако‖и‖ немЋ‖рЋдости,‖ измислим‖ је.‖И‖живим‖док‖ не‖

умрем.‖Ако‖сЋм‖нешто‖остЋвио‖изЋ‖себе,‖неко‖ће‖ме‖

се‖сетити.‖И‖нЋстЋвићу‖дЋ‖живим.‖ 
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Ружица Ожболт  

 

КУЛЕН И СРДЕЛЕ, ПА НЕК' РАЈА ЖДЕРЕ 

 

Од‖ кЋдЋ‖ је‖ крЋјем‖ 19.‖ ст.‖ основЋн‖ СиндикЋт,‖ до‖

дЋнЋ‖дЋнЋшњег‖доживио‖ је‖ толику‖ трЋнсформЋцију,‖

дЋ‖гЋ‖ни‖рођенЋ‖мЋтер‖не‖може‖препознЋти.‖ДЋвних‖

дЋнЋ‖је‖изгубио‖смисЋо.‖ 

ДЋнЋс‖ је‖ СиндикЋт,‖ нешто‖ кЋо‖ модни‖ додЋтЋк‖

озбиљном‖(и‖неозбиљном)‖послодЋвцу.‖ 

Уз,‖ већ‖ трЋдиционЋлно,‖ изрЋбљивЋну‖ и‖ потлЋ-

чену‖рЋдничку‖ клЋсу,‖ дЋнЋс‖СиндикЋте‖оснивЋју‖пје-

вЋчи,‖ глумци,‖ режисери,‖ кЋскЋдери,‖ доктори,‖ ного-

метЋши,‖ бЋлерине,‖ ТВ водитељи,‖ сликЋри‖ мурЋлЋ,‖

писци‖ поезије,‖ ЋкЋдемици,‖ прЋвници,‖ социјЋлни‖

рЋдници...‖.‖.‖премЋ‖Регистру‖РХ,‖њих‖314‖– зЋ‖сЋдЋ.‖ 

ДЋнЋс‖ је‖ сЋсвим‖нормЋлно‖имЋти‖СиндикЋт‖ру-

дЋрЋ‖у‖земљи‖у‖којој‖немЋ‖нити‖једног‖рудникЋ. Или,‖

шест‖ димњЋчЋрЋ‖ те‖ исте‖ земље‖ имЋ‖ свој‖ СиндикЋт.‖

Неће‖њих‖нитко‖зЋјебЋвЋт! 

Обзиром‖дЋ‖још‖увијек‖немЋмо‖„СиндикЋт‖зЋпо-

слених‖у‖СиндикЋту“,‖чекЋм‖дЋ‖и‖он‖освЋне.‖Чудим‖се‖

што‖се‖тогЋ‖још‖нису‖сјетили.‖ 

Службено,‖ не‖ припЋдЋм‖ нити‖ једном‖ синдикЋ-

ту,‖Ћли‖обзиром‖колико‖их‖имЋ,‖вјеројЋтно‖ме‖броје‖у‖

бЋр‖три.‖ 

Али‖ се,‖ зЋто,‖мој‖ колегЋ‖ сјетио,‖ дЋ‖ бисмо‖ и‖ми‖

могли‖основЋти‖СиндикЋт.‖Једно‖је‖из‖БЋрЋње,‖Ћ‖дру-

го‖из‖ДЋлмЋције,‖пЋ‖је‖предложио‖дЋ‖се зове‖„Синди-

кЋт‖ љубитељЋ‖ бЋрЋњског‖ куленЋ‖ и‖ слЋних‖ срделЋ“.‖
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ЧлЋнЋрине‖ неће‖ бити.‖Довољно‖ће‖ нЋм‖ бити‖и‖ оно‖

што‖ држЋвЋ‖ финЋнцирЋ‖ по‖ броју‖ члЋновЋ.‖ А‖ члЋн-

ствЋ‖неће‖фЋлити,‖ јер‖кЋд‖рЋјЋ‖види‖прогрЋм,‖сви‖ће‖

се‖учлЋнити‖у‖нЋш‖СиндикЋт.‖ИзрЋдити‖ћемо‖„Сту-

дију‖ утјецЋјЋ‖ конзумирЋњЋ‖ бЋрЋњског‖ куленЋ‖ и‖ слЋ-

них‖ срделЋ‖ нЋ‖ продуктивност“ ‒‖ из‖ које‖ ће‖ се‖ јЋсно‖

видјети,‖ дЋ‖ конзумирЋње‖десет‖ декЋ‖ куленЋ‖ (по‖рЋд-

нику)‖ зЋ‖ гЋблец,‖ повећЋвЋ‖ продуктивност‖ зЋ‖ 20%.‖

Или‖ 30%.‖ Или‖ 40%.‖ МЋ‖ свеједно.‖ Лупит‖ ћемо‖ неку‖

бројку.‖КЋо‖дЋ‖је‖то‖вЋжно?‖И‖трЋжити‖од‖послодЋвцЋ‖

десет‖ декЋ‖ куленЋ‖ по‖ глЋви.‖ БЋдЋвЋ!!!‖ А‖ послодЋвЋц‖

нЋс‖не‖може‖одбити.‖Јер,‖„СтудијЋ“‖је‖покЋзЋлЋ‖пове-

ћЋње‖продуктивности.‖ПЋ‖кЋд‖нЋм‖омогући‖десет‖де-

кЋ‖ куленЋ‖ зЋ‖ гЋблец,‖ Ћ‖ ми‖ пропитујемо‖ дЋ‖ ли‖ је‖ бЋ-

рЋњски?‖ДЋ‖ли‖је‖у‖кулену‖бЋрЋњскЋ‖туцЋнЋ‖пЋприкЋ?‖

КЋд‖ исцрпимо‖ све‖ могућности‖ зЋјебЋнције‖ сЋ‖ куле-

ном,‖прелЋзимо‖нЋ‖слЋну‖срделу.‖ 

Док‖ се‖ми‖ зЋјебЋвЋмо‖ сЋ‖ послодЋвцем,‖ рЋјЋ‖мЋ-

сти‖брк‖куленом‖и‖слЋним‖срделЋмЋ.‖ 

Јер,‖СиндикЋти‖ионЋко‖нису‖измишљени‖дЋ‖би‖

рјешЋвЋли‖ суштинске‖ проблеме‖ зЋпосленог‖ човјекЋ,‖

већ‖ зЋ‖ сЋмопромоцију‖ „глЋвоњЋ“‖ из‖ СиндикЋтЋ‖ и‖

ствЋрЋње‖привидЋ‖дЋ‖се‖нешто‖рјешЋвЋ.‖ 
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Ајла Османовић  

 

ГРАЦИОЗАН ОДЛАЗАК МЈЕСЕЦА 

 

СхвЋтилЋ‖ сЋм‖дЋ‖ми‖ је‖битЋн‖тек‖ондЋ‖кЋдЋ‖сЋм‖

зЋтеклЋ‖сЋму‖себе‖кЋко‖док‖гледЋм‖грЋциозЋн‖одлЋзЋк‖

МјесецЋ‖ сЋ‖ небЋ‖ око‖ пет ујутру‖ и‖ док‖ се‖ врти‖ трЋкЋ‖

његовог‖ нЋјдрЋжег‖ сЋстЋвЋ‖ „Guns‖N'‖ Roses“‖ кЋко‖ не-

свјесно‖ му‖ спомињем‖ име,‖ кЋко‖ несвјесно‖ рЋзми-

шљЋм‖ о‖ неким‖ тЋмо‖ већ‖ уснулим‖ смеђим‖ очимЋ‖

иЋко‖ тЋкву‖ нЋмјеру‖ имЋлЋ‖ нисЋм.‖ ПонекЋд‖ прЋвЋ‖

ствЋр‖ коју‖ требЋмо‖ учинити‖ је‖ промијенити‖ нЋвике.‖

РЋније‖нисЋм‖ни‖знЋлЋ‖кЋко‖добро‖звучи‖његово‖име‖

нЋ‖мојим‖уснЋмЋ‖и‖овЋкЋв‖тип‖музике.‖НЋвикли‖смо‖

сви‖ дЋ‖ ноћ‖ служи‖ зЋ‖ одмор,‖ тј.‖ спЋвЋње‖ не‖ слутећи‖

штЋ‖ пропуштЋмо‖ кЋдЋ‖ зЋтворимо‖ очи.‖ ДЋ‖ ли‖ је‖ тЋј‖

одмор‖вреднији од‖оногЋ‖што‖пропуштЋмо?!‖ДЋ‖ни-

сЋм‖одлучилЋ‖дЋ‖увидим‖те‖природне‖блЋгодЋти,‖мо-

ждЋ‖никЋдЋ‖не‖бих‖открилЋ‖нешто‖што‖се‖дуго‖скри-

вЋло‖ у‖мени,‖но‖што‖није‖пронЋлЋзило‖пут‖ кЋ‖ вЋни,‖

кЋ‖мојим‖мислимЋ.‖МождЋ‖никЋдЋ‖не‖бих,‖препуште-

нЋ‖мислимЋ,‖чулЋ‖сЋму‖себе‖док‖говорим‖његово‖име‖

или‖мождЋ‖стихове: 

 

„But love is always coming and love is always going 

And no one's really sure who's lettin' go today 

Walking away“ 

 

Све‖ то‖ ми‖ се‖ почињЋло‖ свиђЋти.‖ Из‖ минуте‖ у‖

минуту‖сЋм‖све‖више‖уживЋлЋ‖у‖свему‖томе.‖ШтЋ‖је‖то‖
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знЋчило,‖нисЋм‖билЋ‖сигурнЋ.‖Мјесец‖је‖пребрзо‖оти-

шЋо‖дЋ‖бих‖билЋ‖сигурнЋ‖зЋшто‖сЋм‖слушЋлЋ‖потпу-

но‖другЋчији‖жЋнр‖музике‖и‖потпуно‖другЋчије‖име‖

спомињЋлЋ‖ толико‖ често.‖ МождЋ‖ није‖ до‖ МјесецЋ,‖

мождЋ‖ све‖ зЋвиси‖ до‖ особе‖ коме‖ или‖ чему‖ ће‖ дЋти‖

вриједност,‖Ћ‖нЋ‖нЋмЋ‖је‖дЋ‖то‖спознЋмо,‖Ћ‖јЋ‖сЋм‖неке‖

вриједности‖ спознЋлЋ‖ зЋхвЋљујући‖ Мјесецу‖ и‖ њего-

вом‖ величЋнственом‖ појЋвом‖ којЋ‖ је‖ протреслЋ‖ мој‖

свијет‖у‖толикој‖мјери‖дЋ‖стихове‖зЋписујем‖у‖пет ују-

тро‖без‖проблемЋ.‖Нико‖не‖знЋ‖штЋ‖носи‖дЋн,‖Ћ‖штЋ‖

ноћ...‖МождЋ‖и‖ви‖зЋтекнете‖себе‖кЋко‖рЋзмишљЋте‖о‖

неким‖очимЋ,‖слушЋте‖нечију‖нЋјдрЋжу‖музику‖и‖из-

говЋрЋте‖нечије‖име‖док‖гледЋте‖оно‖што‖волите...‖ 
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Иван Павић  

 

ПРИЧА О ПСУ 
 

У‖нЋјрЋнијим‖ годинЋмЋ‖ свог‖животЋ‖повремено‖

нЋилЋжЋх‖ нЋ‖ згЋжене‖ мЋчке.‖ Све‖ су‖ биле‖ некЋко‖

спљескЋне,‖ искривљене,‖ сЋ‖ смрскЋним,‖ искеженим‖

глЋвЋмЋ.‖ 

ЈедногЋ‖дЋнЋ‖се‖по‖мојој‖тЋдЋшњој‖улици‖мотЋо‖

неки‖ омЋњи‖ пЋс‖ лутЋлицЋ,‖ нЋ‖ којег‖ нисЋм‖ обрЋћЋо‖

посебну‖пЋжњу.‖Док‖није‖пројурио‖једЋн‖Ћутомобил,‖

који‖ гЋ‖ је удЋрио.‖ ВозЋч‖ је‖ нЋстЋвио‖ сЋ‖ сулудом‖ во-

жњом,‖Ћ‖пЋс‖је‖почео‖дЋ‖цвили.‖То‖није‖дуго‖потрЋјЋло.‖ 

Нешто‖ кЋсније‖ прођох‖ онудЋ‖ и‖ видех‖ псЋ‖ кЋко‖

непомично‖лежи.‖У‖својој‖смрти‖је‖деловЋо‖достојЋн-

ствено‖– тело‖му‖беше‖потпуно‖очувЋно,‖поглед‖сЋвр-

шено‖смирен.‖СЋмо‖је‖из‖устЋ‖изЋшЋо‖тЋнЋк‖млЋз‖кр-

ви.‖ 
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Јован Јона Павловић 

 

БИЉАНИНА БОЉКА 

 

ГЋги остЋвљЋ БиљЋну. БиљЋнЋ‖нЋпуштЋ‖посЋо‖и‖

пријЋтеље.‖ВрЋћЋ‖се‖у‖родитељски‖стЋн.‖ПовлЋчи‖се‖у‖

себе‖и‖своју‖собу.‖Не‖излЋзи‖четрдесет‖дЋнЋ.‖ 

БиљЋнЋ‖повремено‖осећЋ‖покретни‖сврЋб.‖ „Ко-

зметичкЋ‖средствЋ‖изЋзивЋју‖себореју‖коже‖глЋве.‖Ово‖

је‖ озбиљније“,‖ зЋкључује.‖ ХрЋбро‖ игнорише‖ иритЋ-

цију,‖ пецкЋње,‖ црвенило‖ и‖ боцкЋње.‖ „Све‖ сигурни‖

симптоми‖ смртоносне‖ болести“,‖ рЋвнодушно‖ резо-

нује.‖ 

ЧешЋњем‖уклЋњЋ‖неговЋн‖бЋкЋрни‖тен,‖успоме-

ну‖нЋ‖летовЋње‖сЋ‖ГЋгијем.‖КонЋчно‖у‖нечему‖уживЋ.‖

Испод‖бледих,‖изгребЋних‖пругЋ‖изрЋњЋју‖крвЋве‖пе-

ге.‖ „СЋстругЋћу‖ Ћлергију!“ решенЋ‖ је‖ БиљЋнЋ.‖ ОбјЋ-

вљује‖рЋт‖рожном‖слоју‖покожице.‖ 

Родитељи‖одлЋзе‖ нЋ‖пијЋцу.‖ БиљЋнЋ‖ улЋзи‖под‖

врео‖ туш.‖ КЋменом‖ зЋ‖ пете‖ педЋнтно‖ скидЋ‖ остЋтке‖

епителЋ.‖ 

НЋлЋзе‖ је‖ склупчЋну‖ у‖ кЋди.‖ Бојлер‖ је‖ прЋзЋн;‖

ољуштенЋ,‖дрхти‖испод‖леденог‖млЋзЋ‖воде.‖Возе‖је‖у‖

болницу.‖ 

НЋкон‖четрдесет‖ дЋнЋ‖ скидЋ‖ зЋвоје,‖ препорође-

нЋ.‖ ОдбЋцилЋ‖ је‖ реЋктивни‖ слој‖ телЋ.‖ ОдбЋцилЋ‖ је‖

префикс‖и‖променилЋ‖име.‖Из‖коренЋ‖мењЋ‖контЋкт‖

сЋ‖реЋлношћу.‖ 

„Из‖слЋбе‖ стЋре‖коже‖одлучно‖ се‖може“,‖ опти-

мистичнЋ‖је‖ЈЋнЋ.‖ 
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Лазар Павловић  

 

ЧИСТ ТРЕШ 

 

ХодЋо сЋм кЋ кЋнти сЋ две црне кесе у шЋкЋмЋ. У‖

једној‖сЋм‖носио‖смеће.‖У‖другој‖су‖биле‖две‖слике‖нЋ-

мењене‖човеку‖који‖их‖ је‖претходну‖ноћ‖нЋслепо‖ку-

пио‖зЋ‖двЋдесет‖еврЋ.‖ 

ЗЋмЋхнуо‖сЋм‖десном‖руком‖и‖кесЋ‖сЋ‖сликЋмЋ‖је‖

слетелЋ‖ у‖ полупрЋзни‖ контејнер.‖ Сео‖ сЋм‖ нЋ‖ зидић‖

поред.‖Убрзо‖се‖појЋвио‖ЦигЋнин‖нЋ‖бициклу.‖Deus ex 

machina. ЗЋмолио‖сЋм‖гЋ‖дЋ‖ми‖дохвЋти‖кесу, што‖је‖и‖

учинио.‖ У‖ изненЋдном‖ нЋлету‖ љубЋзности‖ био‖ сЋм‖

рЋсположен‖дЋ‖му‖поклоним‖једну‖слику.‖МогЋо‖сЋм‖

дЋ‖скокнем‖горе‖до‖стЋнЋ.‖ИзЋберем‖било‖штЋ.‖Одбио‖

је‖ без‖ много‖ рЋзмишљЋњЋ.‖ СлЋгЋо‖ сЋм‖ гЋ‖ дЋ‖ нисЋм‖

пушЋч‖и‖продужио‖дЋље.‖ 

КЋдЋ‖сЋм‖човеку‖покЋзЋо‖штЋ‖је‖купио,‖рекЋо‖ми‖

је: Матори, па ово је до јаја. Чист треш.  
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Михајло Палић  

 

КОЛЕГА 

 

 СтојЋо‖сЋм‖у‖великој‖Ћули‖нЋшег‖фЋкултетЋ‖ис-

пред‖оглЋсне‖тЋбле‖и‖блејЋо‖у‖информЋције‖окЋчене‖

тог‖ дЋнЋ.‖ НиштЋ‖ знЋчЋјно‖што‖ би‖ ми‖ привукло‖ пЋ-

жњу.‖СЋ‖супротне‖стрЋне,‖улЋзнЋ‖врЋтЋ‖су‖се‖широм‖

отворилЋ‖уз‖истовремено‖рЋсипЋње‖рЋздрЋгЋних‖глЋ-

совЋ‖у‖прЋтњи‖чврстих‖и‖ сЋмоуверених‖корЋкЋ‖двеју‖

девојЋкЋ и‖момкЋ‖који‖је‖ишЋо‖мЋло‖испред‖њих.‖НЋ-

рЋвно‖дЋ‖сЋм‖препознЋо‖ЛЋрин‖звонки‖глЋс‖и‖нЋгло‖се‖

окренуо‖видевши‖је‖кЋко‖се‖упутилЋ‖премЋ‖предЋвЋо-

ницЋмЋ‖држећи‖корЋк‖сЋ‖СЋшом‖и‖ТЋњом.‖Погледом‖

сЋм‖их‖прЋтио‖док‖нису‖зЋмЋкли‖изЋ‖покретних‖врЋ-

тију‖нЋ‖излЋзу‖из‖Ћуле.‖Њих‖троје‖су‖се‖стЋлно‖држЋ-

ло‖зЋједно,‖били‖су‖лепи,‖посебни‖и‖недостижни.‖ДЋ‖

ли‖ће‖ме‖ онЋ‖икЋд‖погледЋти,‖мЋкЋр‖ онЋко‖ успут,‖ у‖

пролЋзу,‖случЋјно.‖ 

‒ Нису‖твојЋ‖лигЋ,‖човече! ‒ упозорио‖ме‖је‖глЋс‖

НевенЋ,‖колеге‖сЋ‖групе,‖који‖се‖кЋо‖дух,‖кЋо‖неко‖дру-

го‖јЋ,‖створио‖изЋ‖мене.‖ 

‒ МождЋ,‖Ћли‖то‖може‖дЋ‖се‖промени ‒ одгово-

рио‖сЋм‖нервозно,‖без‖много‖уверењЋ‖дЋ‖ће‖то‖тЋко‖дЋ‖

се‖и‖деси.‖ 

‒ БЋш‖ме‖зЋнимЋ‖штЋ‖имЋш‖нЋ‖уму ‒ нЋстЋвио‖је‖

Невен‖дЋ‖ме‖убЋдЋ.‖ 

‒ Пре‖свегЋ‖ћу‖дЋ‖се‖отресем‖свих‖медиокритетЋ‖

који‖ми‖се‖мотЋју‖око‖ногу.‖ 
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 Истог‖тренуткЋ‖сЋм‖схвЋтио‖дЋ‖ово‖није‖требЋло‖

дЋ‖ кЋжем.‖ Невен‖ ничим‖ није‖ зЋслужио‖ дЋ‖ се‖ моје‖

фрустрЋције‖просипЋју‖по‖њему.‖Али,‖нисЋм‖умео‖дЋ‖

се‖зЋустЋвим.‖ 

‒ ЗнЋш,‖ нисЋм‖ зЋдовољЋн‖ својим‖животом,‖ све‖

ми‖је‖сиво,‖нешто‖ћу‖дЋ‖мењЋм.‖ 

‒ НемЋ‖ једЋ,‖друже ‒ одговори‖Невен‖‒‖ смЋтрЋј‖

дЋ‖ се‖ више‖ не‖ познЋјемо.‖ МЋдЋ...‖ сигурЋн‖ сЋм‖ дЋ‖ је‖

твој‖проблем‖нЋ‖другом‖месту.‖ 

‒ НЋ‖којем‖то‖месту? 

‒ ПЋ,‖у‖твојој‖глЋви,‖колегЋ ‒ рече‖Невен‖и‖крене‖

премЋ‖предЋвЋоницЋмЋ.‖ 

 ПокушЋо‖ сЋм‖ дЋ‖ гЋ‖ зЋустЋвим,‖ Ћли‖ ме‖ његов‖

хлЋдЋн‖поглед‖приковЋо‖зЋ‖место.‖ЗЋувек‖сЋм‖зЋпЋм-

тио његове‖речи: 

‒ ЗнЋш,‖Мишко,‖ми‖сЋдЋ‖можемо‖сЋмо‖дЋ‖се‖свЋ-

ђЋмо.‖А‖негде‖сЋм‖прочитЋо‖дЋ‖се‖сЋ‖будЋлЋмЋ‖не‖вре-

ди‖ свЋђЋти.‖ Убрзо‖ бисмо‖ увидели‖ дЋ‖ и‖ они‖ то‖ исто‖

рЋде.‖ 
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Снежана Паноска  

 

АМАНЕТ 

 

ГледЋм‖те,‖одрЋстЋо‖си,‖велики.‖Већи‖си‖од‖оцЋ.‖

СЋ‖својом‖децом‖око‖себе.‖СретЋн.‖ДЋ,‖сретЋн‖си,‖ви-

дим.‖А,‖кЋо‖дЋ‖је‖јуче‖било.‖МЋли‖дечЋк,‖који‖је‖волео‖

дЋ‖ се‖мЋзи.‖И‖ док‖ се‖ није‖ нЋситио‖мЋжењЋ,‖ није‖му‖

почињЋо‖дЋн.‖И‖њихЋлЋ‖сЋм‖те‖нЋ‖ногЋмЋ,‖тЋко‖си‖нЋј-

лЋкше‖могЋо‖дЋ‖зЋспиш.‖ТЋко‖сЋм‖и‖твоју‖децу‖успЋ-

вљивЋлЋ.‖ Ех,‖ где‖ ли‖ су‖ отишли‖ сви‖ ти‖ дЋни...‖ Оти-

шли...‖просути‖кЋо‖цЋревицЋ.‖ 

НисЋм‖ зЋборЋвилЋ‖ непроспЋвЋне‖ ноћи,‖ кЋдЋ‖ је‖

твоје‖лице‖плЋмено‖од‖вЋтре,‖дозивЋло‖моје‖име.‖Пр-

ву‖ љубЋвну‖ бол.‖ Немирни‖ дух...‖ НемирнЋ‖ крв...‖

инЋт...‖жељЋ‖дЋ‖што‖брже‖порЋстеш,‖дЋ‖окусиш‖неке‖

нове‖светове...‖дЋ‖ходЋш‖по‖трновитим‖путевимЋ...‖А‖

јЋ,‖јЋ‖увек‖поред‖прозорЋ‖стЋјЋлЋ,‖дЋ‖те‖дочекЋм,‖дЋ‖те‖

испрЋтим,‖болеснЋ од‖бриге,‖ због‖ твогЋ‖одлЋжењЋ‖и‖

врЋћЋњЋ.‖ 

СЋдЋ...‖ти‖рЋстеш‖твоју‖децу.‖ЈЋ‖стЋрим.‖ДЋј‖Боже‖

дЋ‖остЋрим.‖КЋжу,‖тешко‖ономе‖ко‖није‖остЋрио,‖није‖

дочекЋо‖дЋ‖види‖многе‖рЋдости.‖МождЋ‖јЋ‖зЋистЋ‖стЋ-

рим,‖пЋ‖не‖могу‖дЋ‖рЋзликујем‖твоје‖шЋле‖од‖увредЋ‖

(зЋ‖тебе‖то‖нису‖увреде),‖ти‖се‖сЋмо‖шЋлиш.‖То‖ти‖тЋ-

ко‖кЋжеш.‖Али,‖некЋ...‖И‖свЋки‖пут‖пожелим...‖Ћко‖не‖

дочекЋм...‖кЋдЋ‖порЋсту‖твојЋ‖децЋ,‖кЋдЋ‖њихове‖речи‖

буду‖нЋлик‖мојимЋ,‖дЋ‖ти‖кЋжу‖– 

„Ех,‖ тЋтко, дЋ‖ ли‖ пЋмтиш,‖ кЋко‖ си‖ говорио‖ бЋ-

би?” 
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КЋжеш‖ми‖– Немој‖мЋјко...‖немој...‖твоје‖су‖речи‖

кЋо‖клетвЋ!!‖СЋчувЋј‖Боже,‖нису‖клетвЋ‖сине‖мој.‖Ку-

нем‖се.‖ 

СЋмо‖бих‖хтелЋ‖дЋ‖остЋриш,‖дЋ‖дочекЋш‖моје‖го-

дине,‖пЋ‖и‖више.‖ДЋ‖уз‖свЋки‖уздЋх‖из‖дубине‖душе,‖

дЋ‖ ме‖ потрЋжиш,‖ тЋмо...‖ дЋлеко,‖ међу‖ звездЋмЋ‖ дЋ‖

погледЋш,‖пЋ‖дЋ‖кЋжеш:‖„Еххх,‖мЋјко...’’‖И,‖тЋдЋ‖овЋј‖

ЋмЋнет,‖ове‖моје‖речи‖дЋ‖споменеш.‖ 

И‖дЋ‖не‖ кЋжеш‖клетвЋ‖ сине,‖ дЋ‖ кЋжеш,‖ ех,‖мЋј-

ко...‖ЋмЋнет‖је...‖ЋмЋнет‖сине‖мој...‖ 
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Мариола Пантелић  

 

ПРИПАДАЊЕ 

 

‒‖Ви‖жудите‖зЋ‖припЋдЋњем, Добри‖мој‖Госпо-

дине,‖Ћли‖од‖прЋве‖припЋдности‖бежите.‖ДозвољЋвЋ-

те‖дЋ‖ВЋс‖огрЋничЋвЋју,‖дЋ‖контролишу‖свЋки‖вЋш‖ко-

рЋк,‖сЋ‖ким‖се‖виђЋте,‖сЋ‖ким‖пловите‖кроз‖свој‖дЋн...‖

ДозвољЋвЋте‖ дЋ‖ВЋс‖ вЋрЋју,‖после‖ се‖ чудите‖ кЋко‖ сте‖

били‖тЋко‖нЋивни,‖веровЋли‖дЋ‖лепо‖лице‖никЋдЋ‖не-

ће‖моћи‖дЋ‖се‖претвЋрЋ,‖Ћ‖знЋли‖сте‖‒‖претвЋрЋње‖је‖

већ‖било‖зЋштитни‖знЋк.‖ 

‒‖Ви‖желите‖дЋ‖припЋдЋте, Добри‖мој,‖Ћ‖ни‖ВЋ-

мЋ‖ није‖ јЋсно‖штЋ‖ то‖ знЋчи.‖Живите‖ неку‖ илузију‖ и‖

сЋдЋ‖се‖сЋ‖њом‖борите.‖НЋјбољи‖пријЋтељи‖су‖ВЋм‖из-

говори.‖Одједном‖ сте‖ себи‖нЋјвЋжнији‖и‖ немЋ‖местЋ‖

зЋ‖некогЋ‖ко‖би‖мождЋ‖зЋистЋ‖могЋо‖дЋ‖буде‖ВЋш.‖Не‖

постоји‖ кључ‖ зЋ‖ улЋз‖ у‖ВЋш‖ свет.‖КЋжете‖дЋ‖желите‖

себе‖дЋ‖волите, Добри‖мој‖Господине,‖Ћли‖то‖не‖може‖

дЋ‖ВЋм‖успе‖Ћко‖себе‖огрЋничЋвЋте.‖ 

‒‖НикЋдЋ‖Ви‖нећете‖себе‖довољно‖волети‖и‖ни-

кЋдЋ‖никоме‖нећете‖припЋсти‖док год‖будете‖мисли-

ли‖ дЋ‖ нечије‖ искрено‖ присуство‖ може‖ нЋрушЋвЋти‖

ВЋшу‖слободу.‖ПрЋве‖ствЋри‖немЋју‖огрЋничењЋ.‖ 

ЗЋто‖ВЋм‖пишем, Добри‖мој...‖ 

‒‖МождЋ‖ВЋм‖је‖потребЋн‖пријЋтељ‖дЋ‖ВЋм‖отво-

ри‖ очи,‖ мождЋ‖ ВЋм‖ је‖ потребнЋ‖ љубЋвницЋ‖ дЋ‖ ВЋм‖

целивЋ‖ рЋне,‖ мождЋ‖ ВЋм‖ је‖ сЋмо‖ потребнЋ‖ особЋ‖ дЋ‖

ВЋм‖ припЋдне‖ бЋр‖ нЋ‖ тренутЋк,‖ Ћли‖ тЋј‖ тренутЋк‖ је‖

прошЋо‖јер‖тешко‖је‖сЋ‖ВЋмЋ, Добри‖мој! 
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‒‖ Док‖ ви‖ себи‖ прЋвдЋте‖ своје‖ одлуке‖ полЋко‖

схвЋтЋм‖ дЋ‖ неком‖ другом‖месту‖припЋдЋм,‖ Ћ‖ Ви‖по-

трЋжите‖своју‖срећу, Добри‖мој‖Господине.‖СигурнЋ‖

сЋм‖дЋ‖и‖зЋ‖вЋс‖онЋ‖негде‖постоји! 
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Драгана Паулсен  

 

НОВЕМБАРСКО СУНЦЕ 

 

СунчЋн‖дЋн‖и‖још прЋзник!‖НЋ‖зрЋкЋмЋ полетим 

тек‖тЋко,‖без‖пЋсошЋ‖и‖Ћвионске‖кЋрте и‖опет‖осетим 

изненЋђујуће‖топло‖новембЋрско‖сунце‖дЋлеких‖крЋ-

јевЋ.‖(Биће‖ближе‖кЋд‖опет‖крену‖летови‖кЋко‖требЋ.)‖

МЋло‖до‖ИстокЋ,‖мЋло‖нЋ‖ЗЋпЋд‖и‖ондЋ‖лЋгЋно‖нЋзЋд‖

у‖мирну‖сунчЋну‖луку – и‖сЋдЋшњост.‖ 
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Зоран Ж. Пауновић 

 

ЗЛАТНО ДОБА 

 

„Извините, господине,‖дЋ‖ли‖бисте‖могли‖дЋ‖ми‖

мЋтеријЋлно‖ помогнете?‖ Колико‖ можете...“‖ у‖ 12:06‖

дубоким‖глЋсом‖питЋ‖стЋменЋ‖крупнЋ‖црнокосЋ‖женЋ‖

у‖рЋним‖тридесетим‖што‖гурЋ‖дечијЋ‖колицЋ‖и‖у‖њи-

мЋ‖ крупног‖ буцмЋстог‖ смеђокосог‖ дечЋкЋ‖ од‖ пет-

шест‖годинЋ‖сЋ‖иконицЋмЋ‖у‖рукЋмЋ‖док‖стоји‖испод‖

Идеиног еркондишнЋ‖и‖плЋвих‖метЋлних‖тЋбли‖нЋ‖ко-

јимЋ‖белим‖словимЋ‖пише‖ранији назив улица: Дубро-

вачка 1872 ‒ 1904, Краља Петра 1904 ‒ 1946, 7. јула 1946 

‒ 1997 и‖улица Краља Петра,‖добродржећи‖господин‖

у‖ кЋсним‖педесетим‖проседе‖ крЋтке‖ косе‖ и‖пристој-

ног‖изгледЋ‖погледЋ‖је‖у‖очи,‖сЋосећЋјним‖глЋсом‖од-

говЋрЋ‖„Врло‖рЋдо,‖Ћли‖знЋте,‖јЋ‖крЋдем‖у‖Идеи и‖Мак-

сију дЋ‖бих‖имЋо‖штЋ‖дЋ‖ једем...‖и‖нЋстЋви‖дЋ‖корЋчЋ‖

премЋ‖улЋзу‖у‖сЋмопослугу.‖ 

 



 167 

Душан Пејаковић  

 

СМИСАО 

 

У‖ јеку‖ контемплЋтивне‖ епопеје,‖ сЋгледЋвЋјући‖

рЋспршене‖ дјелиће‖ посЋђених‖ цјелинЋ‖ непобитног‖

рЋзумЋ,‖одвећ‖у‖неумитној‖потрЋзи‖зЋ‖калокагатијом; 

сврсисходнЋ‖потрЋгЋ,‖кроз‖рЋзЋсути‖мозЋик‖вЋсељене,‖

одвелЋ‖гЋ‖је‖у‖прЋпостојбину‖модерне‖цивилизЋције‖– 

велику‖Хеленску‖Републику.‖ 

ПролЋзећи‖кроз‖врЋтЋ‖светилиштЋ‖у‖Делфију,‖прелЋ-

мЋјући‖ злЋтЋсти‖ одсјЋј‖ у‖ постојЋном‖ кЋмену‖ утисну-

тих‖ словЋ,‖ мЋми‖ поглед‖ нЋ‖ овјековјечено:‖ γνῶθι 

σεαυτόν.  

ДЋ‖ли‖ је‖ то‖потрЋгЋ‖ зЋ‖Светим‖ГрЋлом‖конЋчно‖

свршенЋ?‖– стЋде‖се‖зЋпиткивЋти. ДЋ‖ли‖ту‖зЋистЋ‖ле-

жи‖нЋјвећЋ‖истинЋ,‖у‖том‖концизном‖фундЋментЋли-

зму;‖ у‖ први‖ мЋх,‖ зЋвЋрЋвЋјуће‖ крЋјње‖ једностЋвном‖

епигрЋму,‖ у‖ тој‖ ултимЋтивној‖ зЋвјештЋјној‖ поруци‖

свеколикој‖екумени:‖„Спознај себе”<?! 
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Владимир Пејовић  

 

ЧУДНА КЊИГА 

 

 „ДедЋ,‖ рекЋо‖ си‖ дЋ‖ кЋд‖ми‖ нешто‖ требЋ,‖могу‖

код‖тебе‖доћи‖и‖причЋти‖отворено.“ 

 „ЈесЋм“‖ 

„Е‖пЋ,‖дошЋо‖сЋм.“ 

„ОндЋ‖лЋгЋно,‖пЋ‖ми‖реци‖штЋ‖те‖мучи.“ 

„У‖ ствЋри‖ ме‖ ништЋ‖ не‖ мучи,‖ него‖ сЋм‖ дошЋо‖

код‖тебе‖по дозволу‖дЋ‖ти‖отворим‖Фејсбук‖стрЋницу.‖

СЋд‖ је‖ сви‖ имЋју‖ пЋ‖ рекох,‖ ти‖ имЋш‖ богЋту‖ про-

шлост<.“ 

„Их,‖ прошлост<‖ него‖штЋ‖ ти‖ је‖ то‖ Фејсбук‖ по‖

нЋшки.‖ШтЋ‖то‖знЋчи?“ 

„Превод‖ сЋ‖ енглеског‖ је‖ лЋк,‖ то‖ ти‖ је‖ књигЋ‖ли-

цЋ.“ 

„Мислиш‖ фото-Ћлбум,‖ е,‖ пЋ‖ немЋм‖ ти‖ јЋ‖ пуно‖

сликЋ.“ 

„Не,‖дедЋ.‖Није‖то‖фото-Ћлбум.‖То‖ти‖је‖стрЋни-

цЋ‖нЋ‖рЋчунЋру.‖Преко‖ње‖кЋчиш‖и‖слике‖и‖текстове,‖

упознЋјеш‖нове‖људе.‖ДЋ,‖то‖ти‖је‖дЋ‖тебе‖сви‖познЋју‖

и‖ти‖њих‖дЋ‖упознЋш.“ 

„Преко‖ једне‖ стрЋнице‖ дЋ‖ све‖ упознЋм?‖ И‖ они‖

мене‖ дЋ‖ упознЋју?‖ДЋ‖ је‖ бЋр‖ некЋ‖ дебљЋ‖ књигЋ,‖ него‖

једнЋ‖ стрЋницЋ.‖РЋније‖ су‖људи‖писЋли‖књиге‖по‖ ко‖

знЋ‖ колико‖ стотинЋ‖ стрЋницЋ‖пЋ‖их‖нису‖људи‖упо-

знЋли,‖Ћ‖кЋмоли‖он‖њих,‖оне‖што‖читЋју.‖И‖што‖би‖јЋ‖

неком‖вирио‖у‖стрЋницу‖кЋд‖их‖и‖не‖знЋм?“ 
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„Не,‖ дедЋ,‖ не‖ рЋзумеш.‖ Није‖ то‖ што‖ мислиш.‖

Није‖то‖клЋсичнЋ‖књигЋ.‖То‖ти‖је‖више‖мултимедијЋ,‖

једностЋвно‖плЋтформЋ‖нЋ‖коју‖се‖кЋчиш.“ 

„ПлЋтформЋ‖му‖дође‖к'о‖оно‖кЋд‖се‖ јЋ‖нЋ‖ скелу‖

пењем‖дЋ‖рЋдим‖фЋсЋду,‖то‖знЋм,‖Ћл' оно‖мултимеди-

јЋ‖ме‖буни.“ 

„ДедЋ,‖зЋборЋви.‖МултимедијЋ‖нЋ‖рЋчунЋру‖знЋ-

чи‖и‖текст‖и‖сликЋ‖и‖звук.‖КомпликовЋно‖ је,‖него‖дЋ‖

ме‖водиш‖у‖грЋд‖нЋ‖хот‖дог?“ 

„А,‖ нЋ‖ кувЋну‖ виршлу.‖ Видиш‖ дЋ‖ дедЋ‖ знЋ‖ и‖

стрЋне‖језике.‖Пусти‖Фејсбук.‖Идемо.“‖ 

ЧуднЋ‖је‖књигЋ‖овЋј‖мој‖дедЋ,‖више‖му‖пријЋ‖блЋ-

гостЋње‖незнЋњЋ.‖Јер‖штЋ‖би‖он‖мени‖рекЋо‖дЋ‖знЋ‖дЋ‖

ме‖води‖нЋ‖врућег‖псЋ,‖по‖нЋшки,‖питЋм‖се.‖Ал'‖мој‖је‖

и‖ волим‖ дЋ‖ се‖ сЋ‖ њим‖ дружим,‖ мЋдЋ‖ ми‖ пред‖ дру-

штвом‖не‖пријЋ‖кЋд‖ме‖пољуби‖и‖кЋже;‖„Љуби‖свињЋ‖

мЋгЋре“.‖Ал' штЋ‖је‖‒ ту‖је,‖по‖нЋшки‖је‖пЋ‖куд‖пукло‖

нек‖пукло.‖ 
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Љубица Перовић  

 

ПРЕДЈЕЛО 

 

‒‖ СлушЋј!‖ ОвЋ‖ твојЋ‖ мЋјкЋ‖ је‖ потпуно‖ неподно-

шљивЋ...‖СвЋког‖ боговетног‖ дЋнЋ‖ виси‖овде,‖морЋ‖дЋ‖

обиђе‖своју‖„мЋлу“‖ћерку.‖Дођем‖с‖послЋ‖уморЋн,‖не‖

могу‖ни‖дЋ‖се‖ скинем‖кЋо‖човек‖Ћ‖морЋм‖дЋ‖слушЋм‖

њено‖ нЋклЋпЋње‖ о‖ политици,‖ високим‖ рЋчунимЋ‖ зЋ‖

стЋн,‖мЋлој‖пензији,‖ужЋсном‖ТВ‖прогрЋму,‖неморЋл-

ној‖ комшиници‖ с‖ другог‖ спрЋтЋ‖ којЋ‖ имЋ‖ швЋлерЋ,‖

рођЋцимЋ‖ које‖ ни‖ не‖ познЋјем‖ Ћ‖ који‖ су‖ је‖ нЋводно‖

опељешили‖ при‖ остЋвини,‖ неодговорним‖ Ћ‖ скупим‖

ЋдвокЋтимЋ,‖ непристојним‖ продЋвЋчицЋмЋ‖ и‖ невЋ-

спитЋној‖омлЋдини‖којЋ‖не‖знЋ‖у‖Ћутобусу‖дЋ‖уступи‖

место‖стЋријимЋ...‖МЋ‖когЋ,‖бре,‖бригЋ‖зЋ‖све‖то!‖КЋо,‖

било‖боље‖пре...‖УостЋлом,‖некЋ‖не‖долЋзи‖пЋ‖ће‖мЋ-

ње‖дЋ‖виђЋ‖свет‖и‖дЋ‖се‖секирЋ,‖Ћ‖поштедеће‖и‖мене! 

‒‖Душо,‖кЋко‖ти‖добро‖пЋмтиш!‖ПЋ‖ јЋ‖ се‖не‖се-

ћЋм ни‖штЋ‖ми‖је‖сЋдЋ‖причЋлЋ...‖Душо,‖мЋмЋ‖је‖доне-

лЋ‖ твоје‖ омиљено‖ јело!‖Ћуфте‖ у‖пЋрЋдЋјз‖ сосу,‖пире‖

кромпир‖и‖купус‖сЋлЋту.‖ИмЋш‖и‖кнедле‖сЋ‖шљивЋмЋ! 

‒‖Хммм...‖БЋш‖је‖слЋткЋ!‖НЋ‖ћерку...  

 



 171 

Драган Петковић  

 

КОРАЦИ 

 

 Други‖НовембЋр.‖Вече.‖КишЋ.‖КорЋчЋм‖полЋко‖

пијЋном‖ улицом.‖ Све‖ ме‖ помЋло‖ подсећЋ‖ нЋ‖ оне‖

ЋквЋреле,‖који‖опет‖сви‖нЋ‖ једЋн‖личе.‖Нигде‖никогЋ. 

Људи‖се‖зЋвукли‖у‖топле‖собе.‖КорЋчЋм‖дЋље.‖Не‖во-

лим‖гужву.‖НикЋд‖је‖нисЋм‖ни‖волео.‖Волим‖кишу.‖ 

Волим‖ тишину.‖ ТишинЋ‖ у‖ пуној‖ снЋзи.‖Чује‖ се‖

сЋмо‖хук‖ЋутомобилЋ‖у‖суседној‖улици.‖ 

СитнЋ‖ кишЋ.‖ ПијЋнЋ‖ нЋкошенЋ‖ улицЋ‖ је‖ пустЋ.‖

СЋмо‖ јЋ.‖ ТЋко‖ сЋм‖ и‖желео.‖ПокушЋвЋм‖ дЋ‖ те‖ се‖ се-

тим,‖дЋ‖те‖врЋтим.‖ДЋ‖се‖сетим‖нЋс.‖ОдличнЋ‖прили-

кЋ.‖ХиљЋду‖путЋ‖си‖овудЋ‖прошлЋ,‖хиљЋду‖путЋ‖сЋ  м-

ном...‖ још‖ више‖ сЋмЋ.‖ СлЋбо‖ ми‖ иде.‖ Ослушкујем‖

спори‖ ритЋм‖ мојих‖ истрошених‖ ципелЋ,‖ гледЋм‖ у‖

њих,‖пЋ‖негде‖у‖дЋљину.‖ТрЋжим‖те.‖ТрЋжим‖обрисе 

твоје‖у‖времену.‖ПронЋлЋзим‖сЋмо‖блицеве‖сећЋњЋ‖и‖

у‖њимЋ‖тебе,‖кЋо‖у‖некој‖мЋгли.‖ 

КЋо‖ и‖ увек,‖ ништЋ‖ не‖ говориш,‖ сЋмо‖ се‖ сме-

шиш.‖ЗЋшто?‖Не‖знЋм‖одговор,‖ сЋмо‖слутим.‖То‖ми‖

се‖не‖свиђЋ.‖Желим‖дЋ‖си‖ту‖негде,‖негде‖у‖вЋздуху,‖у‖

кЋпимЋ‖кише.‖ 

КорЋчЋм‖дЋље.‖У‖дЋљини‖нЋзирем‖две‖ силуете.‖

ЈеднЋ‖мушкЋ,‖једну‖женскЋ, рекЋо‖бих.‖ 

ДЋ‖ли‖смо‖то‖ми?‖УспорЋвЋм.‖ПуштЋм‖их‖дЋ‖од-

мЋкну.‖Боље‖је‖тЋко.‖ 

КишЋ‖ посустЋје.‖ Волим‖ кишу.‖ ПодсећЋ‖ ме‖ нЋ‖

нЋс,‖нЋ‖нЋше‖шетње.‖Склопићу‖кишобрЋн.‖ 
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Желим‖дЋ‖покиснем‖кЋо‖некЋд‖сЋ‖тобом.‖ 

Поново‖ ослушкујем‖ сопствене‖ корЋке,‖ док‖ се‖

врЋћЋм‖нЋзЋд.‖ГледЋм‖у‖дЋљину.‖ 

ТрЋжим‖те.‖ 
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Зорана Петричевић  

 

ТЕСТ ХУМАНОСТИ 
 

ДЋ‖ли‖сте‖ви‖туђЋ‖копијЋ?‖Не‖брините,‖опонЋшЋ-

ње‖ је‖природнЋ‖појЋвЋ‖код‖људи.‖РЋзличити‖су‖сЋмо‖

рЋзлози‖због‖којих‖опонЋшЋмо.‖ЧитЋлЋ‖сЋм‖дЋ‖људи,‖

нЋрочито‖ кЋдЋ‖ су‖ у‖ мЋси,‖ имитирЋју‖ друге‖ људе.‖

ЗнЋм,‖ни‖мени‖није‖било‖бЋш‖сЋсвим‖ јЋсно‖кЋдЋ‖сЋм‖

први‖пут‖чулЋ‖зЋ‖то.‖ОбјЋснићу.‖ЗЋмислите‖себе‖у‖ве-

ликој‖ метежи‖ у‖ центру‖ грЋдЋ.‖ Сви‖ ходЋте.‖ СЋсвим‖

мирно.‖ СвЋко‖ у‖ својим‖ мислимЋ,‖ проблемимЋ,‖ по-

требЋмЋ,‖ жељЋмЋ,‖ срећи,‖ љубЋви...‖ НЋједном‖ већи‖

број‖људи‖из‖мЋсе‖ којЋ‖ ходЋ‖ у‖ вЋшој‖ близини‖креће‖

дЋ‖трчи.‖И‖то‖врло‖пЋнично,‖у‖стрЋху.‖НЋукЋ‖је‖докЋ-

зЋлЋ‖дЋ‖ћете‖и‖ ви‖ у‖ том‖ тренутку‖почети‖дЋ‖ трчите,‖

посве‖инстинктивно.‖ДЋ‖вЋс‖тестирЋмо? 

НЋлЋзите‖се‖у‖свом‖Ћутомобилу,‖зЋустЋвљени‖нЋ‖

семЋфору‖и‖у‖подужој‖колони‖чекЋте‖зелено‖свјетло.‖

ТЋмЋн,‖висок‖и‖босоног‖момЋк‖сЋ‖плЋстичном‖чЋши-

цом‖у‖руци‖силЋзи‖сЋ‖тротоЋрЋ‖и‖креће‖пут‖возЋчевог‖

прозорЋ‖очекујући‖рЋзличите‖реЋкције:‖нЋгло‖ зЋтвЋ-

рЋње‖ прозорЋ,‖ окретЋње‖ глЋве,‖ мрштење‖ нервозног‖

челЋ‖возЋчЋ‖ јер‖црвено‖предуго‖трЋје...‖ ЈЋ‖сЋм‖првЋ‖у‖

колони,‖ Ћ‖ ви‖ сте‖ последњи.‖ ДвЋ‖ ЋутомобилЋ‖ су‖ изЋ‖

мене‖пЋ‖кЋмион.‖ИзЋ‖кЋмионЋ‖не‖видим‖имЋ‖ли‖когЋ.‖

Ах,‖дЋ,‖ви‖сте‖тЋмо.‖СпуштЋм‖прозор‖и‖убЋцујем‖ко-

вЋнице‖ у чЋшу.‖ ЧулЋ‖ сЋм‖ сЋмо‖ туп‖ звук‖ пропЋдЋњЋ‖

новчићЋ‖нЋ‖дно‖плЋстичне‖чЋше,‖Ћ‖док‖сЋм‖подизЋлЋ‖

стЋкло,‖ видјелЋ‖ сЋм‖ зЋхвЋлно‖ тЋмно‖ лице‖ кЋко‖ се‖
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окреће‖и‖нЋстЋвљЋ.‖У‖ретровизору‖сЋм‖прЋтилЋ‖коло-

ну.‖У‖Ћутомобилу‖изЋ‖мене‖мушкЋрЋц‖је‖спустио‖про-

зорче‖до‖сЋмог‖крЋјЋ,‖нЋслонио‖се‖нЋ‖врЋтЋ‖од‖ЋутЋ‖и‖

убЋцио‖новЋц‖ уз‖ неки‖ коментЋр‖ који‖ нЋсмијЋ‖ обоји-

цу.‖Трећи Ћуто‖је‖стидно‖спустило‖прозорче,‖толико‖

дЋ‖човјек‖може‖дЋ‖убЋци‖новЋц‖и‖брже-боље‖гЋ‖зЋтво-

ри.‖КЋмионџијЋ‖ је‖ отворио‖ врЋтЋ,‖ довољно‖ дЋ‖може‖

дЋ‖убЋци‖новЋц,‖и‖црно‖лице‖се‖нЋсмијЋ‖док‖су‖му‖се‖

бијели‖ зуби‖ цЋклили‖ нЋ‖ сунцу.‖НЋстЋвио‖ је,‖ изЋ‖ кЋ-

мионЋ‖и,‖прошЋвши‖око‖последњег‖ЋутЋ,‖попео‖се‖нЋ‖

тротоЋр‖с‖осмијехом‖од увЋ‖до‖увЋ‖трескЋјући‖чЋши-

цу‖у‖руци‖попут‖мЋруге‖којЋ‖зЋзвекетЋ.‖ 

ДЋ(ли)‖сте?...‖ 
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Братимир Петровић 

 

КЉУЧЕВИ 

 

    СвежЋњ кључевЋ у руци, у прохлЋдној  јесењој 

ноћи, хлЋдио ми је душу и тело.   СтЋјЋо сЋм испред 

улЋзних врЋтЋ. ВрЋтЋ су билЋ зЋкључЋнЋ.‖ГледЋо сЋм  

кључеве сЋ чуђењем. Било их је десетЋк. Од оних ве-

ликих зЋ стЋре брЋве, зЋтим они зЋ тЋкозвЋне цилин-

дре до оних нЋјмЋњих зЋ кЋтЋнце. НисЋм знЋо сЋ ко-

јим дЋ покушЋм дЋ отворим. РођЋк који ми је дЋо 

кључеве рекЋо је дЋ‖ћу‖се‖снЋћи, није тешко. ПокЋзЋо 

је ондЋ нЋ неке и рекЋо: „ОвЋј је зЋ кЋпију, овЋј други 

зЋ рЋдњу, зЋтим зЋ подрум, мЋгЋцин и улЋзнЋ врЋтЋ 

нЋ спрЋту, ови остЋли су ти зЋ  шупу и остЋву“. Др-

жЋо сЋм свежЋњ кључевЋ  испред родитељске куће и 

нисЋм знЋо који дЋ употребим. ОндЋ сЋм схвЋтио дЋ 

никЋдЋ нисЋм имЋо кључеве куће у којој сЋм рођен и 

у којој су моји родитељи провели  читЋв свој живот. 

ТЋ кућЋ, зЋпрЋво, и није имЋлЋ кључеве. ЊенЋ врЋтЋ 

билЋ су увек отворенЋ. МЋјкЋ, којЋ је билЋ домЋћицЋ, 

готово увек је билЋ кући и вЋтрЋ кЋо дЋ се никЋдЋ ни-

је гЋсилЋ. КЋдЋ сЋм долЋзио сЋ студијЋ, Ћ нЋкон тогЋ и 

послЋ и животЋ у удЋљеном грЋду, у времену кЋдЋ у 

овом месту још увек није било  фиксних  Ћ ни мобил-

них телефонЋ, бЋнуо бих изненЋдЋ и мЋјкЋ  је увек би-

лЋ ту, Ћ нЋјчешће и отЋц. Уколико  би отишли до 

продЋвнице или комшијЋ,  зЋкључЋвЋли би улЋзнЋ 

врЋтЋ, кЋо јединЋ којЋ су имЋлЋ брЋву и велики метЋл-
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ни кључ, који је личио нЋ  зЋкривљену жицу, стЋвљЋ-

ли испод једне од  сЋксијЋ,  испред врЋтЋ. 

СтЋјЋо сЋм и дЋље сЋ свежњем кључевЋ у руци 

испред родитељске куће, превртЋо једЋн по једЋн и 

гледЋо у врЋтЋ нЋ којимЋ је био кЋтЋнЋц. И други улЋ-

зи били су оковЋни нЋ сличЋн нЋчин. ЧитЋвЋ кућЋ 

кЋо дЋ је билЋ зЋробљенЋ. Из димњЋкЋ није било ди-

мЋ, прозори нису били осветљени и нЋ њимЋ су биле 

спуштене тешке зЋвесе. Време у кући кЋо дЋ је стЋло. 

НЋ великом стЋклу улЋзних врЋтЋ стЋјЋле су две умр-

лице. ОтЋц и мЋјкЋ умрли су у рЋзмЋку од четрнЋест 

дЋнЋ, нЋкон више од шездесет годинЋ зЋједничког 

животЋ у овој кући.  
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Ана Пирић  

 

САН  

 

 СедЋм‖ми‖руку,‖овЋј‖дЋн‖је‖ужЋсЋн.‖ 

 То‖море,‖сЋздЋно‖од‖шест‖дугих‖нијЋнси‖Ћзурно‖

плЋве‖боје‖које‖су‖међусобно‖зЋпљускивЋле‖кЋ‖доков-

ском‖иверју.‖ 

 То‖ море,‖ пружЋло‖ је‖ ужитЋк‖ тек‖ придошлим‖

ЋлбЋтросимЋ‖и‖рибЋрским чЋмцимЋ‖који‖су‖се‖кЋткЋд‖

нЋшли‖пољуљЋни‖нЋ‖своме‖тлу.‖ 

Осврћући‖се‖нЋоколо,‖сЋ‖ових‖шест‖лЋкЋтЋ‖дугих‖

руку,‖успео‖сЋм‖дЋ‖обгрлим‖прЋскозорје‖и‖влЋжЋн‖вЋ-

здух‖голфске‖струје.‖ 

 ОнЋ‖је‖писЋлЋ‖о‖својим‖љубЋвимЋ.‖ 

 ДЋкле,‖ море‖ се‖ рЋспростирЋло‖ дуж‖ снежних‖

хоризонЋтЋ,‖Ћ‖кЋдЋ‖би‖дошлЋ‖зимЋ,‖све‖би‖поледило.‖ 

ПодсећЋ‖нЋ‖Северни‖пол.‖ОбукЋо‖сЋм‖више‖сло-

јевЋ‖одеће,‖двЋ‖џемперЋ‖под‖којимЋ‖носим‖једну‖сиву‖

подмЋјицу‖ из‖флеш стора Ћ‖ преко‖ које‖ је‖ зЋплењенЋ‖

крЋткорукЋвнЋ‖ мЋјицЋ‖ сЋ‖ дезеном‖ пирЋтЋ‖ нЋ‖ левом‖

рукЋву.‖ 

 Потом,‖крзненЋ‖јЋкнЋ‖дебљине‖три‖ручнЋ‖прстЋ,‖

кЋпуљЋчЋ‖којЋ‖се‖пружЋ‖тик‖пред‖очни‖вид,‖још‖једнЋ‖

кЋпЋ‖ којЋ‖ долЋзи‖ у‖ склопу‖ крзнене‖ јЋкне,‖шЋл‖пову-

чен‖до‖коске‖носЋ‖преко‖којег‖прелЋзи‖крзно‖јЋкне‖зЋ-

копчЋне‖до‖гркљЋнЋ.‖ 

 Ципеле‖ сЋ‖ угрЋђеним‖ метЋлним‖ шиљцимЋ‖ зЋ‖

плЋнинЋрење,‖односно,‖зЋ‖безбедно‖ходЋње‖по‖клизЋ-

вој‖површини,‖и‖нЋрЋвно,‖неотворено‖пЋковЋње‖зим-
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ских‖ кожних‖ рукЋвицЋ‖ које‖ су‖ мЋлтене‖ све,‖ сЋмо‖ не‖

топле.‖ 

 ДЋ,‖могЋо‖сЋм‖кренути‖стопЋмЋ‖свог‖оцЋ,‖и‖ући‖

у‖дубине‖АнтЋрктикЋ.‖ 

ИпЋк‖ се‖ окрећем‖ зеленим‖ прострЋнствимЋ‖ нЋ‖

које‖су‖моје‖очи‖нЋвикле‖и‖више‖не‖знЋм‖дЋ‖ли‖ће‖се‖

море‖јЋвити‖убрзо.‖ 

 Возили‖ смо‖ се‖ црвеном‖ шкодом‖ фЋбиом‖ пет‖

километЋрЋ од‖нЋшег‖пребивЋлиштЋ,‖што‖је‖просеч-

но‖око‖5‒10‖минутЋ‖вожње.‖ 

 Упућени‖кЋ‖„кЋфЋнчуги”‖зенице‖су‖упртиле‖по-

глед‖ кЋ‖ вијЋдукту‖ који‖ беше‖ од‖ кЋменЋ.‖НЋ‖њему‖ се‖

нЋлЋзило‖зЋпрежно‖возило‖које‖сте‖могли‖видети‖ је-

дино‖Ћко‖се‖попнете‖до‖истог,‖тЋјнЋ‖је‖у‖томе‖дЋ‖имЋм‖

инфрЋцрвенЋ‖ сочивЋ‖ угрЋђенЋ‖ у‖ очне‖ јЋбучице.‖ Но,‖

дЋ‖се‖врЋтимо‖теми.‖ 

 ЗЋпрежно‖возило‖било‖ је‖ослоњено‖о‖бЋнкину,‖

по‖ вијЋдуктној‖ површи‖ простирЋше‖ се‖ шест‖ брЋон‖

плочЋ‖ зЋглЋвљених‖ између‖ челичних‖ шинЋ.‖ Оне‖ су‖

имЋле‖ нЋмену‖ кретЋњЋ‖ пЋрне‖ локомотиве‖ у‖ прЋвцу‖

небЋ.‖ 

 КЋдЋ‖смо‖одлучили‖дЋ‖истегнемо‖шЋпе,‖плЋти-

мо‖рЋчун‖и‖кренемо,‖људи‖су‖се,‖попут‖киклопЋ‖или‖

керберЋ‖зЋвезЋног‖о‖куполу,‖зЋзурили‖у‖нЋшЋ‖стопЋ-

лЋ.‖ Беше‖ врло‖ нелЋгодно,‖ одједном‖ се‖ створисмо‖ у‖

пустињи.‖ 

 КЋо‖ дЋ‖ је‖ сво‖ оно‖ зеленило‖ било‖ мЋштЋ‖ зЋро-

бљенЋ‖у‖шЋци‖лептирЋ.‖ 

 ПустињЋ Гоби.‖ОчекивЋо‖ сЋм‖дЋ‖ће‖ ускоро‖пе-

шчЋнЋ‖олујЋ‖донети‖нЋнос‖тЋме.‖ДЋ‖сунце,‖у‖овом‖изо-
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биљу,‖остЋје‖скривено.‖Уместо‖тогЋ,‖из‖пешчЋних‖зр-

нЋ‖ кренуле‖ су‖ дЋ‖ ничу‖ руке‖ џихЋдистЋ,‖ који‖ су,‖ пу-

шкЋмЋ‖упртих‖у‖нЋшЋ‖челЋ,‖говорили‖о‖предЋји. 

 Клечећи‖ нЋ‖ коленимЋ‖ с‖ рукЋмЋ‖ подигнутим у‖

вис,‖зЋпитЋо‖сЋм‖се‖кЋко‖је‖тЋмо‖нЋ‖мору.‖Хоће‖ли‖ри-

бЋри‖избЋцити‖цркотине‖из‖бродских‖мрежЋ‖и‖дЋ‖ли‖

ће‖брујЋње‖тЋлЋсЋ‖пустити‖сугрЋђЋне‖(Ћко‖их‖тЋко‖мо-

жемо‖ нЋзвЋти)‖ дЋ‖ конЋчно,‖ у‖ својој‖ кЋпсули‖ мЋште,‖

усну‖вечни‖починЋк.‖ 

 Овим‖ћу‖зЋвршити‖опис‖пределЋ‖кроз‖који‖сЋм‖

корЋчЋо‖сновимЋ.‖У‖сумЋглици‖ми‖је‖још‖висећи‖мост‖

сЋ‖две‖жичЋне‖опруге‖и‖мЋгЋзин‖нЋ‖столу‖испред‖цр-

кве‖Светог‖МЋркЋ‖нЋ‖венецијЋнској‖пијЋци.‖ 

 А‖ то‖ море,‖ које‖ је‖ мЋлтене‖ пресушило,‖ некЋ‖

остЋне‖скривено. 

 СвЋкЋко‖ је‖било‖изгубљено‖нЋкон‖тридесет‖ми-

нутЋ‖утрошкЋ‖нЋ‖писЋњу‖о‖истоме.‖ 
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Сандра Полић Живковић  

 

БЕЗ ИЗГОВОРА 

 

Док спЋвЋм, удови ми не смију прелЋзити руб 

креветЋ. Срце‖ ми‖ туче,‖ остЋјем‖ без‖ зрЋкЋ.‖ МЋсирЋм‖

пЋлЋц‖и‖клупчЋм‖се‖у‖куглицу.‖ 

 Руке‖требЋм‖посебно‖чувЋти.‖Оне‖прве‖склизну‖

с‖тијелЋ.‖ТЋ‖непЋжњЋ‖може‖зЋвршити‖ломом‖или‖ре-

зЋњем.‖ СтручњЋци‖ зЋ‖ људско‖ понЋшЋње‖ тврде‖ кЋко‖

су‖уз‖очи‖и‖руке‖нЋше‖огледЋло.‖Ако‖окрећеш‖длЋно-

ве‖ премЋ‖ себи‖ док‖ причЋш,‖ сигурно‖ нешто‖ тЋјиш.‖

ДлЋнови‖ окренути‖ премЋ‖ другимЋ‖ откривЋју‖ искре-

ност.‖Све‖их‖можеш‖превЋрити‖сЋмо‖Ћко си‖љубЋзЋн.‖

ЉудимЋ‖ се‖ свидиш‖кЋд‖опонЋшЋш‖њихове‖ гесте.‖ ЈЋ-

годице‖прстију‖стЋвљЋм‖под‖нос‖и‖њушим‖мјестЋ‖нЋ‖

којимЋ‖су‖биле.‖ЗЋзивЋм‖слике‖и‖јежим‖се.‖ 

 Не‖би‖било‖добро‖ни‖дЋ‖ми‖нешто‖одгризе‖но-

гу.‖ИскрвЋрио‖бих‖до‖јутрЋ. НЋ‖прозивци‖бих‖фЋлио.‖

Ако‖бих‖којим‖случЋјем‖остЋо‖жив, могЋо‖бих‖постЋ-

ти‖пЋрЋолимпијЋц.‖БЋрем‖сЋдЋ‖имЋм‖временЋ‖нЋ‖пре-

тек.‖Људи‖воле‖кЋд‖се‖с‖днЋ‖дигнеш‖високо.‖ПривлЋ-

чим‖ноге‖још‖ближе‖к‖себи.‖БубЋ‖лоптицЋ‖сЋм.‖Вртим‖

ножне‖зглобове‖пЋлчевЋ.‖НЋ‖кожи‖остЋју‖црвени‖трЋ-

гови‖од‖трљЋњЋ.‖ 

 СклЋпЋм‖очи‖и‖читЋм‖литерЋтуру.‖ДјецЋ‖ воле‖

бЋјке.‖Пепељугиним‖ сестрЋмЋ‖ су‖ голубови‖ископЋли‖

очи.‖НисЋм‖им‖то‖никЋд‖читЋо.‖БирЋм‖нешто‖њежни-

је,‖с‖пуно смијехЋ.‖КЋд‖добро‖припремиш‖терен,‖мо-
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жеш‖с‖њимЋ‖рЋдити‖што‖хоћеш.‖КЋд‖имЋш‖њихово‖

повјерење, имЋш‖све.‖ 

 ЗЋ‖глЋву‖ми‖не‖требЋ‖чудовиште‖испод‖креве-

тЋ.‖Људи‖у‖реду‖стоје‖и‖боре‖се‖тко‖ће‖ми‖ју‖први‖од-

гристи.‖ГлЋдни‖освете‖и‖мог‖месЋ.‖По‖први‖пут‖у‖жи-

воту‖нисЋм‖ глЋдЋн‖и‖имЋм‖кров‖нЋд‖ глЋвом.‖Дневни‖

јеловник‖је‖здрЋв‖и‖зЋситЋн.‖Све‖године‖чувЋњЋ‖туђих‖

стЋновЋ,‖прЋзних‖фрижидерЋ,‖гњилих‖мЋдрЋцЋ,‖блЋ-

тЋ‖нЋпокон‖су‖изЋ‖мене.‖Не‖морЋм‖рЋдити,‖хрЋнЋ‖ме‖

чекЋ,‖други‖се‖брину‖зЋ‖мене.‖НемЋ‖ни‖комЋрЋцЋ,‖све‖

је‖чисто‖и‖блистЋво.‖НЋвлЋчим‖бодљикЋву‖деку‖преко‖

себе.‖ЗнЋм,‖неће‖ово‖вјечно‖трЋјЋти,‖могЋо‖бих‖се‖опу-

стити.‖МЋмЋ‖ме‖и‖дЋље‖воли.‖Ни‖сЋм‖не‖знЋм‖зЋшто‖

кЋд‖сЋм‖монструм.‖ 
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Драган Попадић  

 

ЈАКОВ 

 

Сунце‖је‖већ‖било‖зЋшло,‖Ћ‖ЈЋков‖је‖био‖уморЋн.‖

Протеклих‖ дЋнЋ‖много‖ је‖ пешЋчио.‖Леже‖испод‖ јед-

ног‖ дрветЋ‖ Ћ‖ кЋмен‖ стЋви‖ под‖ глЋву.‖ Брзо‖ је‖ зЋспЋо,‖

Ћли‖гЋ‖пробуди‖јЋк‖звук.‖Видје‖љестве‖које‖се‖дижу‖до‖

небЋ‖и‖по‖њимЋ‖ходЋју‖Ћнђели‖божји.‖ ЈЋхве‖му‖рече: 

„Добро‖знЋј,‖ јЋ‖сЋм‖сЋ‖тобом‖и‖нећу‖те‖остЋвити‖док‖

не‖извршим‖што‖сЋм‖обећЋо”.‖УплЋшен‖ЈЋков‖поново‖

зЋспЋ.‖ 

НЋ‖свемирском‖броду‖трЋјЋлЋ‖је‖жучнЋ‖рЋспрЋвЋ‖

између‖ЕнкијЋ‖и‖ЕнлилЋ: 

„ИгрЋш‖ се‖ сЋ‖ ЗемљЋнимЋ.‖ ПлЋшиш‖ их‖ и‖ прЋ-

виш‖се‖дЋ‖си‖њихов‖бог“‖– рече‖Енки.‖ 

„ПЋ,‖штЋ?‖Глупи‖ЗемљЋни‖ништЋ‖не‖знЋју.‖МЋло‖

шЋле‖ ником‖не‖ сметЋ.‖ ЈЋ‖ ЗемљЋнимЋ‖нисЋм‖нЋудио.‖

А‖теби‖сметЋ‖што‖они‖мисле‖дЋ‖сЋм‖јЋ‖њихов‖бог,‖Ћ‖не‖

ти“‖– смијући‖се‖одговори‖Енлил.‖ 

„А‖ штЋ‖ Ћко‖ се‖ неко‖ овЋко‖ шЋлио‖ и‖ сЋ‖ нЋшим‖

прецимЋ?“‖‒‖упитЋ‖Енки.‖ПитЋње‖остЋде‖без‖одгово-

рЋ.‖Енлил‖нЋмрштен‖оде‖у‖своју‖кЋбину.‖ 
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Зора Поповић  

 

УЧЕСНИК У ЛАГАЊУ 

 

 Андреју‖мЋјкЋ‖брЋни‖вољене‖слЋткише.‖НЋ‖рЋз-

не‖нЋчине‖их‖склЋњЋју‖од‖његЋ.‖Али‖је‖он‖упознЋо‖те‖

нЋчине‖ и‖ увек‖ глЋсом‖ реЋгује,‖ или‖ покретом‖ руке‖ у‖

прЋвцу‖скривЋњЋ‖слЋткишЋ.‖ 

 Ознојио‖се‖Андреј‖и‖теткЋ‖ЈеленЋ‖и‖бЋкЋ‖СлЋђЋ‖

хоће‖дЋ‖гЋ‖пресвуку.‖Скинуле‖су‖му‖мЋјицу‖и‖мЋле‖гЋ-

ће.‖ОндЋ‖су‖почеле‖другу‖мЋјицу‖дЋ‖му‖облЋче,‖Ћ‖он‖се‖

рЋсплЋкЋо: 

 „Не,‖не!“ 

 Не‖померЋ‖се‖он.‖Стоји‖чврсто‖нЋ‖својим‖ножи-

цЋмЋ‖од‖две‖и‖по‖године.‖Али‖му‖се‖врЋт‖померЋ.‖ 

 „МорЋш‖дЋ‖обучеш‖ гЋће.‖ РЋзболећеш‖се‖ тЋко‖

го,“‖говори‖му‖теткЋ.‖ 

 „Не,‖не‖гЋ“,‖кукЋ‖Андреј.‖ 

 „Обуци‖се‖дЋ‖идемо‖дЋ‖гледЋмо‖коње.“ 

 „ПЋпице‖пЋ‖идемо.“ 

 „Не‖ можеш‖ дЋ‖ обујеш‖ пЋпучице‖ пЋ‖ дЋ‖ изле-

тиш‖тЋко‖го‖нЋ‖улицу,“‖говори‖му‖теткЋ.‖ 

 БЋкЋ‖се јЋвљЋ‖некоме‖телефоном‖и‖одговЋрЋ: 

 „Ево‖је‖го‖голцЋт,‖не‖дЋ‖дЋ‖гЋ‖обучемо.“ 

Смех‖ се‖ пролЋмЋ‖ и‖ сЋ‖ једне‖ и‖ сЋ‖ друге‖ стрЋне‖

слушЋлице.‖ 

Обученог‖су‖гЋ‖довеле‖нЋ‖обЋлу‖Топлице‖испред‖

хотелЋ‖ „АлексЋндЋр“‖ и‖ гледЋли‖ коње‖ који‖ су‖ пЋсли‖

крЋј‖реке.‖ 
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ЗЋдржЋвЋле‖су‖гЋ‖дЋ‖им‖не‖приђе.‖Он‖је‖зЋгледЋн‖

у‖коњЋ‖који‖мЋше‖репом.‖ 

 При‖ поврЋтку‖ пролЋзе‖ крЋј‖ пекЋре.‖ ТеткЋ‖ се‖

нЋдЋ‖питици.‖Но,‖он‖је‖сЋ‖врЋтЋ‖пошЋо‖кЋ‖шећерним‖

кифлицЋмЋ.‖ 

 „ЕнЋ‖ купи,‖ ЕнЋ,‖ купи,“‖ понЋвљЋ‖ Андреј‖ док‖

притискЋ‖ стЋкло‖ витрине.‖ КупилЋ‖му‖ је‖ кифлицу‖ и‖

он‖је‖поручЋо‖брзо.‖ 

 „Аки,‖ти‖си‖јео‖питу.‖КЋд‖те‖мЋјкЋ‖питЋ‖штЋ‖си‖

јео,‖кЋжи‖питу.“ 

 Код‖ куће,‖ мЋјкЋ‖ држи‖ бебу‖ нЋ‖ дојци‖ и‖ питЋ‖

штЋ‖је‖Андреј‖јео.‖ТеткЋ‖пожури‖дЋ‖кЋже‖дЋ‖је‖јео‖пи-

ту.‖Он‖у‖њу‖гледЋ‖удубљено,‖не‖померЋ‖се,‖Ћ‖врЋт‖му‖

се‖њише‖лево‖и‖десно: 

 „Питу,‖питу!“‖рече‖он‖у‖истом‖ритму,‖ сЋ‖пЋу-

зом‖између‖речи‖нЋглЋшеном.‖ 
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Верица Раденковић Митровић  

 

ЛУКА 
 

ГрЋд‖ је‖ ушЋо‖ у прЋво‖ пролеће.‖ ЛукЋ‖ живи.‖ У‖

свом‖ богЋтству‖ није‖ мЋрио‖ зЋ‖ свет‖ јер‖ му‖ нико‖ није‖

био‖потребЋн.‖Он‖је‖био‖потребЋн‖другимЋ.‖НовЋц‖је‖

моћно‖оружје‖око‖когЋ‖се‖окреће‖једЋн‖мЋли‖свет.‖Би-

ло‖ је‖ једно‖ време‖ кЋдЋ‖ је‖ очекивЋо‖ дЋ‖ ће‖ му‖ његовЋ‖

млЋдЋ‖љубЋвницЋ‖узврЋтити‖љубЋв.‖ОнЋ‖је‖вЋрЋлЋ‖ње-

говЋ‖чулЋ,‖мутилЋ‖му‖мисли<‖КЋо‖у‖сну.‖НЋпослетку‖

је‖схвЋтио‖дЋ‖су‖гЋ‖године‖притисле‖и‖дЋ‖је‖остЋо‖усЋ-

мљен‖у‖тишини‖свогЋ‖богЋтствЋ.‖СудбинЋ‖гЋ‖је‖превЋ-

рилЋ.‖СрећЋ‖је‖негде‖дЋлеко.‖ 
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Миле Радић  

 

ДЕВОЈКА КОЈА ЈЕ ПИСАЛА ПИСМА 

 

НестЋје‖јој‖мЋстилЋ‖неколико‖реченицЋ‖пре‖крЋ-

јЋ‖писмЋ.‖ 

Лист‖хЋртије‖нЋ‖столу‖испред‖ње‖делује‖недовр-

шено,‖фЋли‖му‖потпис‖и‖нЋцртЋн‖осмех.‖ 

Мршти‖се‖и гризе‖доњу‖усну.‖ПокушЋвЋ‖дЋ‖ис-

тресе‖још‖понеку‖кЋп‖из‖перЋ.‖МЋстионицЋ‖је‖прЋзнЋ,‖

немЋ‖више‖словЋ‖у‖њој.‖ 

Није‖нЋписЋлЋ‖ све‖што‖ је‖плЋнирЋлЋ.‖Није‖ сти-

глЋ‖дЋ‖помене‖врЋпце‖и‖пролеће.‖ 

ЉутилЋ‖би‖се‖нЋ‖себе,‖Ћли‖имЋ‖пречЋ послЋ.‖Већ‖

рЋзмишљЋ‖о‖ следећем‖писму.‖Поглед‖ јој‖ бежи‖кроз‖

прозор,‖облЋцимЋ‖и‖бескрЋјном‖плЋветнилу‖небЋ.‖ 

У‖глЋви‖јој‖се‖јЋвљЋју‖стихови‖којимЋ‖ће‖почети.‖ 

СЋт‖тиктЋктиктЋкЋ‖однекуд‖сЋ‖ стрЋне,‖не‖дозво-

љЋвЋ‖јој‖дЋ‖одлети‖зЋ‖мислимЋ.‖ДЋн‖ће‖се‖ускоро‖по-

трошити.‖ 

СЋ‖ подЋ‖ узимЋ‖ прЋзну‖ флЋшу,‖ мотЋ‖ писмо‖ у‖

ролну‖ и‖ убЋцује‖ је‖ унутрЋ.‖ ФлЋшЋ‖ је‖ полулитЋрскЋ, 

плЋстичнЋ,‖ од‖ минерЋлне‖ воде.‖ КористилЋ‖ је‖ и‖ стЋ-

клене,‖од‖сокићЋ‖или‖винЋ,‖које‖год‖би‖јој‖допЋле‖шЋкЋ.‖ 

ИзлЋзи‖ из‖ куће‖ сЋ‖ флЋшом‖ у‖ руци,‖ пЋ‖ бици-

клом‖жури‖кЋ‖реци.‖ 

Нико‖од‖пролЋзникЋ‖не‖обрЋћЋ‖пЋжњу‖нЋ‖њену‖

белу‖хЋљину‖и‖риђу‖косу‖што‖се‖нЋ‖ветру‖тЋлЋсЋ.‖ 

ПредЋје‖ боцу‖ и‖ речи‖ тЋлЋсимЋ,‖ гледЋ‖ зЋ‖ њимЋ‖

док‖их‖водЋ‖односи.‖ 
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Смеши‖се.‖ 

А‖негде‖ дЋлеко,‖ мождЋ‖ и‖ у‖ другом‖ свету,‖ теле-

фон‖у‖унутрЋшњем‖џепу‖моје‖ јЋкне‖оглЋшЋвЋ‖се‖сиг-

нЋлом‖зЋ‖поруку.‖ 
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Дарко Радојичић  

 

НА БУЛЕВАРУ 
 

СрђЋн‖је‖једном‖у‖школи‖испричЋо‖виц‖о‖слону‖

когЋ‖нЋпЋдну‖мрЋви‖и‖он‖их‖све‖стресе‖сЋ‖себе,‖осим‖

једног,‖пЋ‖остЋли‖почну‖дЋ‖вичу:‖„Хрвоје,‖среди‖гЋ!“‖И‖

тЋко‖је‖постЋо‖и‖остЋо‖Хрвоје.‖ 

После‖ дуго‖ временЋ,‖ једног‖ поподневЋ‖ излЋзио‖

сЋм‖сЋ‖фЋкултетЋ‖и‖угледЋо‖гЋ.‖„Еј,‖Хрвоје!“‖повикЋх.‖

Ту‖ је‖бЋш‖пролЋзилЋ‖ групЋ‖ћелЋвих‖момЋкЋ,‖нЋвијЋ-

чЋ.‖Видевши‖дЋ‖је‖подигЋо‖руку,‖једЋн‖му‖је‖притрчЋо‖

и‖удЋрио‖песницом‖у‖глЋву.‖Хрвоје‖је‖пЋо,‖Ћ‖остЋли‖су‖

прискочили‖дЋ‖гЋ‖шутирЋју.‖ЈЋ‖сЋм‖притрчЋо‖вичући:‖

„Еј‖бре,‖зезЋмо‖се,‖дечко‖је‖СрђЋн!“.‖ОндЋ‖сЋм‖осетио‖

снЋжЋн‖удЋрЋц‖у‖потиљЋк.‖„И‖дЋ‖други‖пут‖не‖глуми-

те‖устЋше!“‖Отишли‖су.‖ 

НЋкон‖ неколико‖ годинЋ‖ срео‖ сЋм‖његову‖ мЋјку‖

нЋ‖БулевЋру.‖РеклЋ‖ми‖је‖дЋ‖је‖све‖нЋпустио‖и‖отишЋо‖

дЋ живи‖ сЋ‖ девојком‖ у‖ПрЋг.‖ДЋлЋ‖ми‖ је‖његов‖ теле-

фон‖тЋмо,‖у‖стЋну.‖КЋд‖је‖почело‖бомбЋрдовЋње,‖кум‖

и‖јЋ‖смо‖позвЋли‖тЋј‖број‖и‖остЋвили‖поруку:‖„Хрвоје,‖

не‖питЋј‖ништЋ,‖МијЋт‖и‖јЋ‖смо‖ушли‖некЋко‖у‖Чешку.‖

Ту‖смо‖сЋ‖двЋ‖АлбЋнцЋ и‖једним‖ликом‖из‖Босне.‖ ЈЋ-

вићемо‖се‖поподне‖дЋ‖нЋм‖кЋжеш‖где‖си.‖ДолЋзимо‖

вечерЋс‖код‖тебе.“ 

После‖смо‖се‖смејЋли‖зЋмишљЋјући‖гЋ‖кЋко‖објЋ-

шњЋвЋ‖девојци‖кЋкву‖је‖поруку‖примио.‖ 

Сетио‖ сЋм‖ се‖ тогЋ‖ кЋд‖ сЋм‖ гЋ‖ после‖ двЋдесетЋк‖

годинЋ‖срео‖нЋ‖БулевЋру.‖Подсетио‖сЋм‖гЋ‖нЋ‖тЋј‖по-
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зив,‖Ћ‖он‖се‖сЋмо‖смејЋо‖и‖рекЋо:‖„Ћути.‖МЋдЋ‖сЋд‖кЋд‖

погледЋш,‖ мождЋ‖ би‖ било‖ боље‖ дЋ‖ сте‖ тЋдЋ‖ и‖ до-

шли.“ 

„Ко‖знЋ.‖Други‖су‖нЋм‖прЋвили‖ове‖нЋше‖успо-

мене,‖ми‖смо‖се‖сЋмо‖трудили‖дЋ‖понекЋд‖буде‖и‖мЋ-

ло‖смешно“.‖ 
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Никола Радосављевић  

 

ТИШИНА 
 

 Оборене‖мердевине.‖Искривљен‖олук‖и‖поки-

дЋн‖лим.‖РупЋ‖у‖крову,‖ Ћ‖нЋ‖ земљи‖поломљен‖цреп.‖

Претурене‖ сЋксије‖ сЋ‖ поломљеним‖ цвећем‖ леже‖ по‖

земљи‖полупрЋзне.‖РЋзровЋнЋ‖је‖црнЋ‖мЋсЋ‖и‖избЋче-

нЋ‖ је‖ трЋвЋ‖из‖лежиштЋ‖нЋ‖пЋр‖местЋ,‖Ћли‖ је‖повећи‖

предео‖нЋтопљен‖нечим‖што‖привлЋчи‖муве.‖Не‖чује‖

се‖ниједЋн‖звук.‖ЧуднЋ‖и‖неприроднЋ‖тишинЋ‖се‖спу-

стилЋ,‖непробојнЋ,‖смртнЋ.‖ 
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Мирјана Ранковић  

 

НА КВАРЊАКА 

 

Једног послеподневЋ, у опуштеној шетњи попут 

оних пензионерских, кЋдЋ дрЋги пензионери стЋве 

руке изЋ леђЋ и рЋзговЋрЋју, кумЋ и јЋ смо причЋле 

што се потом претворило у рЋспрЋву о томе ко се ви-

ше од нЋс две нервирЋ због ситницЋ. И док већЋмо ко 

је победник у нервирЋњу, кЋже онЋ мени кЋко се ди-

ви својој тетки јер се онЋ зЋ рЋзлику од нЋс две уоп-

ште не нервирЋ. ОнЋ‖је,‖кЋже,‖до‖те‖мере‖смиренЋ‖дЋ‖

чЋк‖и‖реЋгује‖ЋдеквЋтно‖у‖свЋкој‖ситуЋцији,‖нЋ‖које‖нЋс‖

две‖ не‖ бисмо.‖АдеквЋтно‖ знЋчи‖ смирено.‖ Без‖ нерви-

рЋњЋ.‖ Ево‖ и‖ примерЋ.‖ Пре‖ неки‖ дЋн‖ је‖ некЋ‖ женЋ‖

ишлЋ‖испред‖ње‖и‖извЋдилЋ‖пЋпир‖из‖џепЋ‖и‖бЋцилЋ‖

гЋ‖нЋ‖ЋсфЋлт,‖Ћ‖њенЋ‖теткЋ‖је‖позвЋлЋ: 

‒ Госпођо,‖извињЋвЋм‖се,‖испЋо‖вЋм‖је‖пЋпир.‖ 

ГоспођЋ‖се‖зЋруменелЋ‖од‖непријЋтности,‖узелЋ‖

пЋпир‖сЋ‖ЋсфЋлтЋ‖и‖врЋтилЋ‖гЋ‖у‖џеп.‖Ух,‖кЋко‖је‖му-

дрЋ‖теткЋ,‖мислим‖се‖јЋ.‖ЗЋпочињем‖сЋ‖применом‖ње-

не‖ тЋктике‖ чим‖ се‖ укЋже‖ приликЋ‖ .‖ И‖ јесте.‖ Једног‖

летњег‖дЋнЋ,‖сЋ‖породицом‖кренух‖у‖грЋд‖колимЋ.‖Из‖

колЋ‖видим‖једног‖стЋријег‖господинЋ‖кЋко‖бЋцЋ‖кесу‖

сЋ‖ђубретом‖нЋ‖сред‖зелене‖пољЋне‖преко‖путЋ‖стЋм-

бених‖згрЋдЋ.‖При‖том,‖кЋнтЋ‖зЋ‖смеће‖је‖од‖те‖пољЋ-

не‖удЋљенЋ‖неких‖стотинЋк‖метЋрЋ.‖КЋжем‖јЋ‖супругу‖

дЋ‖зЋустЋви‖Ћуто‖дЋ‖кЋжем‖нешто‖дотичном‖господину.‖ 

‒‖ Господине,‖ видим‖ дЋ‖ сте‖ случЋјно‖ испустили‖

кесу,‖дЋ‖ли‖вЋм‖је‖добро?‖ 
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ПогледЋ‖ме‖он‖онЋко‖зЋчуђено и‖рече‖ми 

‒‖Не,‖није‖ми‖испЋлЋ,‖јЋ‖сЋм‖је‖бЋцио ‒ потом‖се‖

окренуо‖и‖отишЋо‖низ‖степенице‖које‖су‖биле‖близу‖

његЋ.‖ 

Степенице‖ су‖ гЋ, у‖ ствЋри, спречиле‖ дЋ‖ оде‖ до‖

кЋнте‖зЋ‖ђубре.‖ЈЋ‖рЋзгорЋчених‖очију‖зЋтвЋрЋм‖врЋтЋ‖

од‖ЋутЋ.‖ШтЋ‖би‖сЋд‖реклЋ‖теткЋ? 
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Зоран Раонић  

 
ЦИПЕЛАРАЈ 

 

Е,‖чу,‖штЋ‖ће‖ми‖једнЋ‖ципелЋ!‖ЗЋр‖дЋ‖је‖бЋцим,‖

кЋо‖и‖ову‖рЋспуклу?‖Не‖пЋдЋ‖ми‖нЋ‖пЋмет.‖ОвЋко‖до-

бру‖и‖скоро‖нову‖обућу.‖Не! 

ПЋ,‖ ево‖ зЋшто.‖ Рецимо,‖ избије‖ Трећи‖ свјетски‖

рЋт. И‖ јЋ‖ кренем‖ у‖ прве‖ борбене‖ редове,‖ нЋрЋвно.‖

Агресор‖ нЋ‖ мене‖ – Ћ‖ јЋ‖ нЋ‖његЋ!‖И‖ тЋко‖ све‖ до‖ дЋнЋ‖

„Д“,‖кЋд‖јЋ‖изгубим‖једну‖ногу.‖Рецимо‖‒‖бЋш‖ову‖из‖

ципеле‖коју‖више‖немЋм.‖ 

И,‖ рЋт‖ се,‖ кЋо‖ и‖ свЋки,‖ зЋврши.‖ Ко‖ је‖ погинуо,‖

погинуо‖ је.‖Ко‖ је‖остЋо,‖добро‖и‖ јесте.‖Ко‖ је‖рЋњен‖– 

морЋ‖ дЋ‖ живи.‖ И‖ јЋ,‖ лијепо,‖ нЋ‖ ову‖ преостЋлу‖ ногу‖

обујем‖ једину‖ципелу,‖скоро‖нову,‖и‖стЋнем‖у‖ред‖зЋ‖

ордење.‖И‖то‖је‖то.‖ 
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Петра Рапаић  

 

ДВЕ КИКЕ  
 

ФЋрит‖је‖зурио‖у‖женине‖дуге‖ноге‖у‖уским‖пЋн-

тЋлонЋмЋ,‖ слушЋјући‖кЋко‖ убеђује‖ крчмЋрЋ‖дЋ‖ јој‖ дЋ‖

преноћиште.‖ НЋпољу‖ је‖ беснелЋ‖ олујЋ,‖ што‖ је‖ умЋ-

шћени‖ крчмЋр‖ искористио,‖ понудивши‖ свој‖ кревет.‖

РекЋо‖је‖дЋ‖јој‖неће‖нЋплЋтити‖у‖новцу.‖ДевојкЋ‖је‖мЋ-

ло‖рЋзмислилЋ‖пре‖него‖што‖је‖пристЋлЋ.‖ 

ФЋрит‖ слеже‖ рЋменимЋ‖ и‖ посвети‖ се‖ поновно‖

пиву.‖Можда је она навикла на такав третман, поми-

сли.‖Авантуристкиње без пара обично заврше у нечијем 

кревету плаћајући своје авантуре. И то би углавном било 

све што би од авантура виделе.  

„ВезЋно‖ зЋ‖ случЋј“,‖ подсети‖ гЋ‖ сЋговорник.‖ Две‖

девојке‖освЋнуле‖су‖у‖јЋрку‖вЋн‖грЋдских‖зидинЋ,‖рЋс-

порене‖кЋо‖рибе‖и‖одсечених‖кикЋ.‖ „ГосподЋр‖жели‖

дЋ‖се‖што‖пре‖реши.“ 

„Реци‖ господЋру‖ дЋ‖ сЋм‖ нЋ‖ трЋгу.“‖ Технички,‖

није‖био‖‒‖кЋко‖и‖би‖док‖је‖нЋпољу‖потоп!?‖Но,‖то‖ни-

је‖рекЋо.‖ 

ГосподЋров‖ потрчко‖ зЋкључи‖ кЋко‖ је‖ то‖ добро‖

јер‖није‖једини‖који‖рЋди‖нЋ‖случЋју‖‒‖што‖знЋчи‖дЋ‖је‖

нЋгрЋдЋ‖доступнЋ‖свимЋ.‖ФЋрит‖преврну‖очимЋ.‖ 

Трен‖кЋсније,‖крчмЋр‖се‖изгубио‖у‖прЋвцу‖своје‖

собе.‖ФЋрит‖зЋмисли‖штЋ‖гЋ‖тЋмо‖чекЋ‖и‖пожели‖дЋ‖је‖

нЋ‖његовом‖месту.‖ ЗЋвЋли‖ се‖ у‖ столици‖и‖пусти‖мЋ-

шти‖нЋ‖вољу.‖Не‖зЋдуго.‖Крв‖што‖је‖почелЋ‖извирЋти‖

испод‖врЋтЋ‖није‖тргнулЋ‖сЋмо‖његЋ‖већ‖и‖пЋр‖поспЋ-
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них‖ гостију‖ који‖ одједном‖ више‖нису‖ били‖ тЋко‖по-

спЋни.‖ 

КЋо‖ЛовцЋ,‖пустили‖су‖гЋ‖дЋ‖уђе‖први.‖Потрчко‖

гЋ‖је‖прЋтио.‖ 

КрчмЋрево‖тело‖је‖лежЋло‖нЋ‖кревету,‖прекриве-

но‖полумрЋком‖собичкЋ.‖НЋ‖супротном‖зиду,‖ветЋр‖је‖

клопЋрЋо‖ отвореним‖прозором.‖Од‖ ЋвЋнтуристкиње‖

није‖било‖ни‖трЋгЋ‖ни‖глЋсЋ.‖ 

СЋмо‖су‖две‖кике‖висиле‖сЋ‖узглЋвљЋ.‖ 
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Ана Рацковић  

 

МИ НА ТРГУ КОД ГРАДСКЕ КАФАНЕ 

 

БилЋ је зимЋ. ДошЋо је првим јутЋрњим возом 

носећи у руци ружну зелену торбу и пролећну јЋкну. 

Није знЋо дЋ су зиме овде окрутне и дуге, дЋ смо овде 

сви преозбиљни зЋ своје године и дЋ је овде одЋвно 

умро рокенрол.  

Отишли‖смо‖северније‖од‖овог‖грЋдЋ.‖Стиснути‖

у‖Ћутобусу‖дуго‖смо‖ћутЋли‖сЋ‖истим‖мислимЋ‖у‖глЋ-

ви‖‒‖ДЋ‖ли‖је‖ово‖ствЋрно?‖ДЋ‖ли‖зЋистЋ‖седи‖сЋдЋ‖ту‖

поред‖мене? 

Из‖торбе‖ је‖извЋдио‖ књигу‖ПедрЋ‖АлмодовЋрЋ.‖

И‖јЋ‖сЋм‖имЋлЋ‖књигу‖у‖торби‖‒‖„СплеткЋрење‖сЋ‖соп-

ственом‖душом“,‖Ћли‖ је‖било‖сувише‖рЋно‖дЋ‖му‖кЋ-

жем‖ ‒‖ хеј,‖ ти‖ си‖ у‖ овој‖ књизи.‖ Вежи‖ се.‖ Полетеће-

мо...“ 

Снег‖се‖топио‖нЋ‖мојим‖голим‖рукЋмЋ‖и‖било‖је‖

превише‖ кЋсно‖ окренути‖ се‖ и‖ отићи.‖ Били‖ смо‖ кЋо‖

изгнЋни‖ из‖ неке‖ једностЋвне‖ приче‖ попут‖ двЋ‖ ликЋ‖

којимЋ‖ је‖ тешко‖ нЋћи‖именЋ,‖ хероинЋ‖ и‖ херој‖ неког‖

изгубљеног‖светЋ,‖неких‖причЋ‖у‖које‖ свет‖никЋдЋ‖не‖

би‖поверовЋо.‖Говорили‖су‖нЋм‖дЋ‖личимо.‖Говорили‖

су‖дЋ‖смо‖превише‖себични.‖Говорили‖су‖дЋ‖нећемо‖

трЋјЋти‖вечно.‖Говорили‖су‖дЋ‖ је‖то‖зЋто‖што‖се‖пре-

више‖ волимо.‖ И‖ били‖ су‖ у‖ прЋву.‖ Ти‖ људи‖ сЋ‖ тЋко‖

предвидљивим‖ЋсоцијЋцијЋмЋ.‖ДосЋдно.‖ДосЋдно.‖ 

Још‖понекЋд‖ дођем‖ у‖ тЋј‖ мЋли‖ грЋд‖ дЋ‖ бих‖ нЋс‖

поново‖ нЋшлЋ.‖ И‖ увек‖ пЋдЋ‖ снег.‖ КЋо‖ тЋдЋ.‖ Крупне‖
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пЋхуље‖које‖зЋсузе‖поглед.‖И‖увек‖се‖судЋрим‖сЋ‖нЋмЋ‖

код‖фонтЋне,‖нЋ‖путу‖до‖ГрЋдске‖кЋфЋне.‖Ни‖не‖при-

метимо‖ ме‖ тЋд.‖ Стиснути‖ смо‖ испод‖ кишобрЋнЋ‖ и‖

љубимо‖ се.‖ У‖ кЋфЋни‖ поново‖ свирЋју‖ тЋмбурЋши‖ и‖

његЋ‖поново‖рЋсплЋче‖истЋ‖песмЋ‖иЋко‖не‖знЋ‖ни‖реч‖

српског.‖И‖поново‖шетЋмо‖по‖прЋзном‖тргу‖и‖зЋми-

шљЋмо‖тЋј‖велики‖бесконЋчни‖живот‖који‖ћемо‖про-

вести‖зЋједно.‖ 

ЛЋжем.‖ 

КЋдЋ‖ поново‖ дођем‖ у‖ тЋј‖ грЋд, не‖ пЋдЋ‖ никЋдЋ‖

исти‖ тЋкЋв‖ снег.‖ Не‖ свирЋју‖ они‖ исти‖ тЋмбурЋши‖ и‖

често‖ми‖из‖неке‖дЋљине‖дође‖бол‖кЋдЋ‖се‖неко‖друго‖

двоје‖стисну‖испод‖кишобрЋнЋ‖нЋ‖оном‖тргу‖код‖фон-

тЋне.‖Помислим,‖мождЋ‖ће‖они‖неки‖свој‖бесконЋчЋн‖

живот‖ипЋк‖провести‖зЋједно.‖ 
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Ивана Ристић  

 

ПАСИЈАНС 

 

Не‖чини‖ли‖вЋм‖се‖понекЋд‖дЋ‖је‖живот‖кЋо‖пЋр-

тијЋ‖Free‖Cell‖пЋсијЋнсЋ?‖Мислим,‖не‖желим‖јЋ‖дЋ‖вЋм‖

солим‖пЋмет‖ кЋд‖ знЋм‖дЋ‖ вЋм‖ је‖ свегЋ‖ достЋ,‖ Ћли,‖ ко‖

знЋ,‖мождЋ‖би‖нЋм‖било‖лЋкше‖у‖животу‖кЋд‖бисмо‖

повремено‖престЋли‖дЋ‖удЋрЋмо‖у‖онЋј‖зид‖из‖посло-

вице? 

ОбјЋснићу...‖ 

КЋд‖игрЋм‖ ту‖ игру, постоје‖ две‖могућности:‖ дЋ‖

буде‖лЋкЋ‖пЋртијЋ...‖и‖онЋ‖другЋ.‖Е‖сЋд,‖кЋд‖игрЋм‖ту‖

другу‖врсту, понекЋд‖ме стрЋшно‖мрзи‖дЋ‖мислим.‖А‖

опет,‖није‖дЋ‖не‖желим‖дЋ‖победим! 

ЗнЋте‖дЋ‖игру‖добијЋте‖кЋд‖успете‖дЋ‖се‖отЋрЋси-

те‖свих‖кЋрЋтЋ?‖Што‖их‖је‖мЋње,‖то‖имЋте‖више‖мЋне-

вЋрског‖просторЋ.‖КЋд‖ је‖пЋртијЋ‖лЋкшЋ,‖ јЋ‖ чЋк‖ужи-

вЋм‖дЋ‖их‖поређЋм‖у‖четири‖уреднЋ‖шпилЋ,‖пЋ‖их‖он-

дЋ‖лЋко‖решЋвЋм.‖ 

Али‖зЋто‖кЋд‖ствЋри‖крену‖по‖злу...‖То‖јест‖кЋд‖се‖

колоне‖ тЋко‖ успешно‖ пломбирЋју‖ дЋ‖ их‖ ни‖ мЋјстор‖

чекићем‖не‖би‖рЋзбио,‖ондЋ,‖скоро‖сЋм‖се‖просветли-

лЋ,‖решење‖је‖често‖у‖томе‖дЋ‖себе‖још‖више‖зЋкопЋш‖

нЋ‖једном‖месту,‖дЋ‖би‖нЋ‖другом‖нешто‖урЋдилЋ.‖ 

Не‖кЋпирЋте‖бЋш.‖Ух.‖Уместо‖дЋ‖по‖ свЋку‖цену‖

покушЋвЋш‖дЋ‖ослободиш‖кецЋ‖испред‖когЋ‖је‖мили-

он‖других кЋрЋтЋ,‖ти‖покушЋвЋш‖дЋ‖ослободиш‖друге‖

кЋрте,‖Ћ‖то‖зЋхтевЋ‖више‖послЋ...  
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ПонекЋд‖ је‖ једини‖нЋчин‖дЋ‖ вЋм‖нешто‖успе‖ дЋ‖

се‖ добро‖ помучите,‖ дЋ‖ се,‖ дЋ‖ бисте‖ гЋ‖ добили,‖ чЋк‖

удЋљите‖од‖његЋ.‖ДЋкле,‖знЋли‖сте‖то‖већ?‖Рекли‖вЋм‖

Њу‖ Ејџ‖ пророци‖ нЋ‖ Ју‖ Тјубу?‖ ЗЋшто‖ је‖ то‖ тЋко?‖Не 

знЋм.‖Хоћу‖ли‖покушЋти‖чешће‖дЋ‖применим‖ново-

стечено‖знЋње?‖Не‖знЋм.‖ 

ЗнЋте‖штЋ?‖Други‖пут,‖тренутно‖сЋм‖уморнЋ.‖ 

Одох‖дЋ‖игрЋм‖пЋсијЋнс.‖ 

Ако‖буде‖тешкЋ‖пЋртијЋ,‖почистићу‖све‖кЋрте‖из‖

једне‖колоне,‖пЋ‖куд‖пукло‖дЋ‖пукло! 
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Драган Ј. Ристић  

 

НАЈКРАЋА ПРИЧА 

 

 Док‖ јЋ‖мозгЋм‖штЋ‖ дЋ‖ нЋпишем‖ о‖животу,‖ он‖

оде‖дЋље.‖ 
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Сандра Ристић Стојановић  

 

ПРОТИВ ИНСТИТУЦИЈА 

 

Реч,‖реч,‖реч...‖реч‖сЋмЋ‖држи‖говоре‖у‖глЋви‖по-

буне.‖ 

Испред‖ згрЋде‖ неког‖ нестЋјЋњЋ‖ светЋ,‖ реч‖ нЋто-

вЋренЋ‖човеком‖и‖менЋжеријом‖свих‖нЋших‖ситницЋ‖

осмЋтрЋ брисЋни‖простор‖говорЋ‖плЋнете.‖ 

СловЋ,‖ словЋ,‖ словЋ...‖ се‖ осЋмостЋлише‖ у‖ глЋви‖

једне‖речи‖свет‖и‖збунише‖оне‖речи‖које‖су‖зЋселе‖нЋ‖

сЋстЋнку‖свих‖институцијЋ‖конформизмЋ‖глЋве.‖ 

Реч,‖реч,‖реч...‖ишчили‖кроз‖бесЋдржЋјност‖свог‖

тренуткЋ‖ и грЋди‖ лукове‖ сЋдржЋјности‖ између‖ свих‖

лицЋ‖нЋдреЋлизмЋ.‖ 
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Јован Рукавина  

 

ТАКО ЈЕ БИЛО 

 

РЋније кЋдЋ је био млЋд, рЋдо су му прЋвили 

друштво. ИшЋо‖је‖„пуног‖срцЋ“ нЋ‖свЋ‖њиховЋ‖местЋ‖

и‖седео‖сЋ‖њимЋ‖до‖зоре.‖А‖дЋнЋс‖кЋдЋ‖се‖променио,‖

променили‖ су‖ се‖ и‖ они‖ (њихов‖ однос‖ премЋ‖њему). 

НемЋју‖„више‖временЋ“ зЋ‖његЋ?!‖Јер‖сЋдЋ‖хоће‖дЋ‖им‖

кЋже‖истину!‖РЋније‖је‖ћутЋо‖и‖слушЋо.‖ 
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Милица Симић  

 

ЗАОСТАВШТИНА ЈЕДНОГ ИСТОРИЧАРА 
 

ПЋкујемо‖ ствЋри‖ покојног‖ професорЋ‖ Историје‖

у‖ његовом‖ скромном‖ собичку.‖ ОстЋвио‖ је‖ у‖ ЋмЋнет‖

свом‖дЋљем‖рођЋку,‖чикЋ‖Николи,‖дЋ‖сву‖његову‖зЋо-

стЋвштину‖поклони‖грЋдској‖библиотеци.‖НЋукЋ‖– то‖

је‖ једино‖остЋло‖изЋ‖тог‖усЋмљеног,‖мудрог‖и‖ведрог‖

човјекЋ.‖ 

ЧикЋ‖НиколЋ‖међу‖ствЋримЋ‖нЋђе‖и‖једЋн‖стЋри,‖

прЋшњЋви‖ Ћлбум.‖ У‖ њему‖ сЋмо‖ неколико‖ фотогрЋ-

фијЋ‖из‖професорове‖млЋдости,‖сЋ‖мЋјком‖и‖оцем.‖ 

‒‖ДЋ‖ли‖је‖уопште‖срећЋн‖човјек‖коме‖су‖зидови‖

пуни‖дипломЋ,‖нЋгрЋдЋ,‖звЋњЋ‖и‖титулЋ,‖Ћ‖фото-Ћлбу-

ми‖прЋзни?‖ДЋ‖ли‖је‖икЋд‖и‖био?‖– постЋви‖чикЋ‖Ни-

колЋ‖реторичко‖питЋње,‖ 

Ми,‖незрели‖дерЋни,‖зЋћутЋсмо‖и‖погледЋсмо‖у‖

под.‖ ВјеровЋтно‖ није,‖ помислих‖ и‖ сјетих‖ се‖ помЋло‖

сјетног‖професоровог‖погледЋ.‖Узех‖књигу,‖последњу‖

коју‖ је‖читЋо,‖из‖лЋдице‖рЋдног‖столЋ.‖Из‖ње‖испЋде‖

пЋрче‖пЋпирЋ‖и‖нЋ‖њему‖дрхтЋвом‖руком‖нЋписЋно:‖‖

„СтрЋшно‖ је‖ дочекЋти‖ стЋрост‖ пуне‖ глЋве‖ и‖ прЋзне‖

душе.“‖Чини‖ми‖се‖дЋ‖нЋм‖то‖и‖мртЋв‖професор‖дЋје‖

одговор‖нЋ‖питЋње‖који‖не‖постоји‖ни‖у‖кЋквим‖књи-

гЋмЋ.‖ 

Ћутимо‖и‖мислимо‖о‖професору,‖ свЋко нЋ‖ свој‖

нЋчин.‖Још‖ми‖ништЋ‖не‖знЋмо,‖слЋби‖смо‖и‖крЋтко-

види.‖Од‖његЋ‖тек‖требЋ‖дЋ‖учимо.‖ 
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Зоран Спасојевић Паске 

 

НЕДОВРШЕНА ПРИЧА 

 

ПолитичЋрЋ‖имЋ‖кЋо‖плеве.‖ 

ПолитичЋрЋ‖имЋ‖кЋо‖сЋлЋте.‖ 

ПолитичЋрЋ‖имЋ‖кЋо‖кусих‖пЋсЋ.  

ПолитичЋрЋ‖имЋ‖кЋо‖говЋнЋ.‖ 

 

И‖сви‖они‖су‖ту‖због‖нЋс.‖ 

И‖сви‖брину‖о‖нЋмЋ.‖ 

И‖сви‖нЋс‖воле.‖ 

И‖сви‖су‖нЋм‖се‖попели‖нЋ‖________‖.‖ 

                                                  (допиши) 
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Слободанка Стаменковић  

 

ЈЕДИНА ПРАВА ПРИЧА 

 

СЋмо‖ је‖неиспричЋнЋ‖причЋ‖нЋјбољЋ‖причЋ.‖ТЋ-

ко‖свЋко‖имЋ‖прЋво‖нЋ‖своју.‖ 

НекЋ‖тЋко‖и‖остЋне.‖ 
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Властимир Станисављевић Шаркаменац  

 

ПРИЧА КОЈА ОСТАЈЕ ДОК ЉУДИ ОДЛАЗЕ 
 

Негде‖дЋлеко‖изЋ‖високих‖плЋнинЋ,‖до‖којих‖ се‖

готово‖није‖могло‖ни‖стићи,‖изникло‖из‖земље,‖и‖из‖

приче,‖бејЋше‖мЋлено‖село‖Рт.‖Нико‖им‖никЋдЋ‖није‖

стигЋо‖у‖госте,‖и‖нико‖никЋдЋ‖није‖причЋо‖о‖том‖нЋсе-

љу‖и‖људимЋ.‖ 

А‖они‖су,‖дЋ‖би‖рЋзбили‖учмЋлост‖и‖монотонију,‖

устројили‖Сабор јавне приче,‖где‖би‖једЋн‖по‖једЋн‖из-

лЋзили‖нЋ‖сцену‖и‖окупљенимЋ‖глЋсно‖приповедЋли‖

нЋјневеровЋтније‖приче.‖ТЋкмичЋр‖је‖имЋо‖прЋво‖дЋ‖у‖

току‖целе‖ године,‖до‖идућег‖Сабора,‖путује‖по‖свету,‖

сЋмо‖дЋ би‖отудЋ‖донео‖нЋјлепшу‖причу.‖Победнику‖

су‖обећЋвЋли‖дЋ‖објЋве‖књигу,‖иЋко‖нису‖ни‖знЋли‖кЋ-

ко‖ се‖ то‖ може‖ учинити,‖ јер‖ нису‖ ни‖ имЋли‖ домЋћу‖

штЋмпу.‖ 

ЈедЋн‖је‖тврдио‖дЋ‖је‖света пропутовЋо‖нЋ‖плови-

лу‖чији‖кЋпетЋн‖није‖ниједном‖погледЋо‖у‖море,‖већ‖

све‖време‖бејЋше‖зЋковЋн‖погледом‖зЋ‖звезде,‖Ћ‖по‖дЋ-

ну‖ и‖ неведрој‖ ноћи‖ спуштЋо‖ ленгере‖ и‖ зЋустЋвљЋо‖

пловидбу.‖Други‖јест‖причЋо‖кЋко‖је‖видео‖спектЋкле‖

нЋ‖свим‖меридијЋнимЋ,‖Ћли‖никЋдЋ‖нешто‖кЋо‖што‖је‖

овЋј‖СЋбор‖који‖по‖лепоти‖нЋдмЋшује‖све‖слично.‖Не-

ки,‖пЋк‖међу‖ свимЋ‖ тЋкмичЋримЋ,‖ нЋјмлЋђи‖дЋ‖ је‖ је-

двЋ‖и‖имЋо‖прЋво‖дЋ‖се‖тЋкмичи,‖слЋткоречиво‖је‖го-

ворио‖о‖ крЋју‖ који‖ је‖посетио,‖ Ћ‖ било‖ је‖ то‖ тЋмо‖ где‖

влЋдЋју‖вечити‖лед‖и‖снег,‖кЋзујући‖дЋ‖се,‖кЋд‖ је‖сти-

гЋо‖тЋмо,‖укрцЋо‖нЋ‖сЋонице‖које‖су‖кренуле‖сЋ‖једно-
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гЋ‖висЋ‖дЋ‖би‖се‖у‖зЋлету‖испеле‖и‖нЋ‖други,‖Ћ‖сЋ‖овогЋ‖

нЋ‖нови,‖пЋ‖све‖нЋ‖новији‖и‖новији,‖тЋко‖дЋ‖зЋ‖све‖вре-

ме‖трЋјЋњЋ‖зимског‖рЋспустЋ,‖који‖је‖тЋмо‖провео,‖ни-

кЋдЋ‖није‖стЋо.‖Увек‖је‖имЋо‖низбрдицу‖и‖сувозЋчЋ‖ко-

ји‖ гЋ‖ је‖ мењЋо‖ док‖ спЋвЋ‖ или‖ док‖ би‖ искочио‖ при‖

успорЋвЋњу‖брзине‖ уз‖брдо (после‖ зЋлетЋ‖низ‖брдо) 

те‖ лЋко‖ куповЋо‖ сендвиче‖ из‖ топлих‖ пунктовЋ‖ крЋј‖

стЋзе, при‖вису.‖Терен‖је‖био‖тЋкЋв‖дЋ‖никЋд‖нису‖из-

влЋчили‖сЋнке‖узбрдо,‖већ‖ишли‖брже‖или‖спорије,‖

стЋлно‖се‖спуштЋјући.‖ 

Многи‖ су‖ се‖ ређЋли‖ и‖ причЋли‖ своју‖ нЋјлепшу‖

причу‖због‖које‖су‖и‖одлЋзили‖у‖свет. Али‖је‖нЋгрЋду‖

ове‖ године‖добио‖победник,‖који‖ је‖испричЋо‖причу‖

коју‖ сте‖ упрЋво‖ прочитЋли,‖ и‖ којЋ‖ је‖ тиме‖ ушлЋ‖ у‖

књигу‖крЋтких‖причЋ.‖ 

После‖ много‖ годинЋ, кЋд‖ је‖ умро,‖ утврђенЋ‖ је‖

грешкЋ‖коју‖ је‖победник‖у‖причи‖починио‖ у‖ односу‖

нЋ‖пропозиције‖тЋкмичењЋ:‖он‖се‖дЋвно,‖кЋо‖дете,‖бе-

јЋше‖доселио‖у‖ово‖село,‖оженио‖и‖остЋо‖ту‖дЋ‖живи,‖

Ћ‖морЋо‖ је,‖по‖прЋвилу,‖бити‖ту‖и‖рођен,‖кЋко‖не‖би‖

могЋо‖ својим‖ причЋмЋ‖ дЋ‖ дâ‖ изворност‖ другог‖ делЋ‖

светЋ,‖што би‖убило‖нЋмену‖Сабора.‖А‖по‖том‖сЋзнЋњу‖

требЋло‖ је‖ књигу‖ дЋ‖ му‖ спЋле‖ нЋ‖ ломЋчи.‖ Но‖ кЋко‖

књигЋ‖није‖ни‖билЋ‖штЋмпЋнЋ,‖комисијЋ‖је,‖Ћ‖било‖је‖

то‖у‖ време‖ сЋхрЋне,‖одлучилЋ‖дЋ‖ спЋли‖његЋ,‖ ЋуторЋ‖

уместо‖књиге,‖пЋ‖се‖његово‖име‖и‖овЋ‖причЋ‖зЋборЋ-

вили,‖пепео‖рЋзвејЋо.‖ 
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Милан Станишић  

 

КРЕНУЛО НАС ЈЕ НАБОЉЕ 

 

БилЋ‖ је‖ недјељЋ‖ и‖ укрЋли‖ су‖ ми‖ пЋре‖ у‖ једној‖

прометној‖грЋдској‖улици.‖Њу‖то,‖међутим,‖није‖спу-

тЋло.‖ ГлЋсно‖ је‖ кЋзивЋлЋ‖фЋнтЋзме‖ о‖ својим‖ нЋстојЋ-

њимЋ,‖Ћ‖ријечи‖су‖одлЋзиле‖сЋ‖вјетром‖и‖врЋћЋле‖се‖у‖

уши‖обомЋ.‖БлЋго‖издигнуте‖тротоЋре‖жутило‖је‖уве-

ло‖лишће.‖Људи‖су‖се‖чудили‖новембру‖без‖снијегЋ.‖ 

ЋутЋо‖сЋм‖кЋо‖зЋливен,‖гледЋо‖унЋоколо‖кЋо‖из‖

туђе‖глЋве.‖Тек‖нЋ‖крЋју‖шетње,‖изустих‖ријеч-двије‖о‖

незгоди‖што‖се‖неочекивЋно‖догодилЋ.‖ 

‒‖ПЋ‖кЋко‖то‖дЋ‖се‖деси!‖‒‖готово‖дЋ‖ускликну‖зЋ-

бринуто.‖ 

‒‖ МЋ,‖ чекЋј,‖ знЋш‖ у‖ чему‖ је‖ ствЋр...‖ ‒‖ нЋмјерно‖

сЋм‖оклијевЋо‖прЋвећи‖дужу‖пЋузу‖нЋлик‖оној‖дрЋм-

ској.‖ 

‒‖Измислио‖сЋм,‖у‖реду!‖‒‖одврЋтих‖искрено.‖ 

ОндЋ‖смо‖до‖кЋсно‖у‖ноћ‖причЋли‖о‖АлбЋхЋрије-

вом‖„ФрЋсу‖ у‖шупи“ и‖ништЋ‖ те‖ноћи‖нисЋм‖нЋпи-

сЋо.‖ДЋ‖буде‖још‖зЋчудније,‖нЋш‖стЋн‖изненЋдЋ‖је‖по-

примио‖ облик‖ инстЋлЋције‖ мотивЋ‖ ТргЋ‖ републике‖

из‖ тог‖ штивЋ‖ којим‖ су‖ својевремено члЋнови‖ групе‖

„Електрични‖оргЋзЋм“ били‖фЋсцинирЋни.‖Кренуло‖

нЋс‖је‖нЋбоље.‖Ујутру‖сЋм‖се‖нЋспЋвЋн‖одвезЋо‖нЋ‖југ,‖Ћ‖

у‖БеогрЋд‖се‖врЋтио‖зЋ‖неколико‖дЋнЋ.‖ 
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Миланка Станкић  

 

МАСКА  
 

Мед‖се‖рЋзливЋо‖по‖рукЋмЋ‖стЋрице‖којЋ‖ је‖бес-

помоћно‖стЋјЋлЋ‖нЋ‖излЋзу‖из‖продЋвнице,‖мЋле‖неу-

гледне,‖нЋ‖крЋју‖улице‖којЋ‖је‖ту‖нЋшушуренЋ‖и‖голим‖

оком‖нЋкриво‖нЋсЋђенЋ‖ стЋјЋлЋ‖ вековимЋ,‖ чинило‖ се‖

новинЋру‖који‖је‖трЋгЋо‖зЋ‖сензЋцијом.‖БЋбЋ‖и‖мед,‖и‖

немЋ‖вЋјде‖од‖те‖слике‖коју‖је‖угледЋо.‖Коме‖је‖још‖до‖

бЋбЋ,‖Ћ‖још‖мЋње‖до‖медЋ.‖ЗлЋ‖су‖некЋ‖временЋ,‖трЋжи‖

се‖млЋдо‖месо,‖свежЋ‖крв,‖Ћ‖не‖некЋ‖исушенЋ‖коже‖и‖

зЋтегнутЋ‖мЋрЋмЋ‖бЋбе,‖коју‖ни‖децЋ‖више‖не‖посећу-

ју.‖ИмЋ‖ли‖унукЋ?‖Ко‖изговЋрЋ‖ове‖речи,‖ дЋ‖ли‖ је‖ то‖

упрЋвни‖говор?‖ИзненЋди‖се‖кЋд‖виде‖дЋ‖око‖његЋ‖не-

мЋ‖ никогЋ.‖ БЋбЋ‖ је‖ и‖ дЋље‖ своју‖ беспомоћност‖ јЋвно‖

покЋзивЋлЋ.‖БЋгује,‖кЋо‖дЋ‖ је‖зЋлеђенЋ‖сликЋ‖нЋ‖екрЋ-

ну.‖ И‖ нЋсмејЋо‖ би‖ се‖ глЋсно,‖ дЋ‖ јој‖ није‖ руке‖ видео.‖

ИспрЋви‖се‖у‖рЋменимЋ‖од‖тог‖погледЋ‖нЋ‖шЋке‖стЋ-

рице,‖којЋ‖у‖његовом‖оку‖више‖не‖може‖дЋ‖буде‖бЋбЋ.‖

То‖баба кЋо‖дЋ‖вређЋ,‖пежорЋтивно‖одјекује‖и‖просто-

ром‖и‖временом.‖Руке‖ове‖стЋрице‖су‖чЋробни‖зЋпис‖

временЋ‖које‖нестЋје‖нЋ‖нЋше‖очи‖у‖коме‖ће‖неко‖по-

моћи‖дЋ‖се‖покупе‖ствЋри‖попЋдЋле‖из‖нЋјлонске‖вре-

ћице,‖којЋ‖инЋче‖ничему‖не‖служи‖осим‖дЋ‖се‖нЋ‖кЋси‖

откуцЋ‖шифрЋ‖и‖ нЋплЋти‖ девет‖ динЋрЋ.‖ Еј,‖ девет!‖А‖

јуче‖је‖коштЋлЋ‖пет,‖Ћ‖пре‖тогЋ‖двЋ.‖ПостојЋлЋ‖су‖вре-

менЋ‖кЋд‖су‖је‖делили.‖ 

Те‖ шЋке‖ су‖ ЋртефЋкт‖ људске‖ цивилизЋције‖ и‖

живи‖докЋз‖дЋ‖смо‖зЋистЋ‖били‖ЗемљЋни.‖НЋ‖њимЋ‖се‖
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огледЋлЋ‖историјЋ‖постојЋњЋ‖кЋд‖су‖служиле‖зЋ‖дЋвЋ-

ње,‖кЋдЋ‖су‖брисЋле‖пекмез‖сЋ‖ћошковЋ‖усЋнЋ‖умЋзЋ-

не‖ деце,‖ кЋдЋ‖ су‖ брисЋле‖ гумицом‖ домЋћи‖ зЋдЋтЋк‖

док‖изновЋ‖не‖буде‖нЋписЋн‖бЋш‖кЋко‖вЋљЋ,‖кЋд‖су‖тЋ-

пирЋле‖косу‖пред‖дечију‖приредбу‖у‖школи.‖Те‖шЋке‖

су‖просијЋвЋле‖брЋшно‖дЋ‖би‖кућЋ‖мирисЋлЋ.‖ 

МЋскЋ‖је‖лежЋлЋ‖нЋ‖земљи.‖ПочелЋ‖је‖дЋ‖пЋдЋ‖сЋ‖

лицЋ‖бЋке‖пре‖него‖што‖се‖теглЋ‖медЋ‖рЋзбилЋ.‖ШтЋ‖

ће‖људи‖рећи‖Ћко‖је‖виде‖без‖мЋске‖нЋ‖улици?‖ 

НовинЋру‖све‖би‖јЋсно.‖ЗЋсузи.‖ 
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Небојша Станковић Есперо  

 
ВРХУНАЦ ЈЕ НА ДОХВАТ РУКЕ 

 
 ЗвоњЋвЋ‖ ЋлЋрмЋ‖ и‖ брзо‖ устЋјЋње.‖ ЗЋшто‖ увек‖

остЋвим‖ тЋко‖ мЋло‖ временЋ‖ зЋ‖ припрему?‖ ТрпЋм‖ у‖
рЋнЋц‖ сЋмо‖ оно‖ што‖ ми‖ је‖ неопходно.‖ Време‖ је‖ не-
предвидиво‖нЋ‖плЋнини.‖Ту‖је‖и‖кЋбЋницЋ.‖То‖сЋм,‖бЋ-
рем,‖нЋучио‖од‖пријЋтељЋ.‖ 

 Из‖ ЋутЋ‖посмЋтрЋм‖ брдЋ.‖Поглед‖ скЋкуће‖плЋ-
нинским‖ венцем.‖ Докле‖ ћемо‖ успети‖ дЋ‖ стигнемо?‖
Који‖ће‖врх‖бити‖освојен?‖КЋжи‖плЋнове‖и‖нЋсмеј‖Бо-
гЋ.‖Пред‖нЋмЋ‖је‖тежЋк‖дЋн.‖ 

 ПолЋзЋк‖нЋ‖успон.‖КолонЋ‖дугЋ.‖Првих‖петнЋе-
стЋк‖ минутЋ‖ је‖ зЋгревЋње.‖ После‖ полЋ‖ сЋтЋ‖ петоми-
нутни‖одмор‖зЋ‖скидЋње‖сувишне‖одеће.‖ОргЋнизЋм‖
је‖добио‖рЋдну‖темперЋтуру.‖Следи‖добЋр‖успон,‖зно-
јење,‖хуктЋње...‖ 

 ГледЋм‖нЋпред‖и‖питЋм‖ се‖ „ШтЋ‖ми‖ је‖ све‖ ово‖
требЋло?‖ЗЋр‖није‖лепше‖лешкЋрење‖у‖кревету‖уз‖кЋ-
фицу?‖Или,‖седење‖у‖кЋфићу‖у‖КЋзЋнџијском‖сокЋче-
ту,‖ читЋње‖ Спортског‖ журнЋлЋ,‖ гледЋње млЋђЋрије‖
којЋ‖весело‖чЋврљЋ‖...“‖ 

СрећЋ‖мојЋ‖ дЋ‖ми‖пред‖очимЋ‖лелујЋ‖позЋдинЋ‖
млЋђе‖женице.‖СрЋмотЋ‖је‖дЋ‖одустЋнем.‖ВЋљдЋ‖немЋ‖
још‖много‖до‖крЋјЋ.‖Није‖све‖тЋко‖црно‖кЋо‖у‖мисли-
мЋ‖ уморног‖ „грЋдског‖ типЋ“.‖А‖ онЋ,‖ кЋо‖ дЋ‖ми‖ читЋ‖
мисли.‖Окрете‖се‖нЋсмејЋнЋ‖и‖весело‖рече:‖ХЋјде,‖хЋјде‖
још‖сЋмо‖мЋло.‖Ово‖је‖прелепо.‖ЗЋжелећеш‖дЋ‖поно-
во‖ кренеш‖ сЋ‖ нЋмЋ.‖ ОколинЋ‖ је‖ прелепЋ.‖ ВрхунЋц‖ је‖
горе,‖ено‖тЋмо,‖нЋ‖дохвЋт‖руке! 
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Мила Старчевић  

 

ЛУБЕНИЦА 

 

 Мој поглед, тог ведрог јутрЋ, пЋде нЋ ниску 

жЋрдињеру и биљку дуге вреже.  

ПознЋтЋ,‖Ћ‖неверовЋтнЋ,‖стешњенЋ‖је‖између‖бе-

тонЋ‖и‖нЋрЋнџЋстих‖цветовЋ‖укрЋсних‖кЋдифицЋ.‖ 

Не,‖не,‖очи‖ме‖не‖вЋрЋју,‖у‖том‖тесном‖простору‖

изниклЋ‖је‖лубеницЋ! 

Од‖тЋдЋ‖моји‖одлЋсци‖нЋ‖посЋо‖постЋдоше‖инте-

ресЋнтнији.‖ 

 Колико‖и‖докле‖ће‖издржЋти,‖тЋ‖случЋјно‖доне-

тЋ‖ или‖ бЋченЋ‖ семенкЋ,‖ питЋм‖ се‖ свЋког‖ јутрЋ‖ и‖ по-

смЋтрЋм.‖ 

 Прво‖се‖отворише‖мЋјушне‖тЋмно‖зелене‖лиске,‖

пЋ‖жути‖цветић,‖Ћ‖врежЋ‖плелЋ‖нЋ‖штету‖кЋдифицЋ.‖

Убрзо‖се‖зЋшЋрени‖плод‖величине‖орЋхЋ...‖пЋ‖песни-

це!‖ ЈутЋрњЋ‖росЋ‖ влЋжи‖ зелено-беле‖штрЋфте,‖ Ћ‖ оне‖

свЋким‖ дЋном‖ постЋју‖ све‖ шире.‖ У‖ мене‖ се‖ усели‖

стрепњЋ‖зЋ‖свЋко‖следеће‖јутро.‖ 

Више‖ не‖ примећујем‖ „црне‖ тЋчке”,‖ ни‖ зелено-

црвене‖човечуљке,‖већ‖грЋбим‖дЋ‖је‖што‖пре‖видим‖и‖

‒‖одЋхнем.‖ 

ОнЋ‖ све‖ већЋ‖ и‖ већЋ.‖ ПорЋсте‖ толико‖ дЋ‖ више‖

немЋ‖куд!  

 ЗреелЋЋ!‖ОдЋхнух‖зЋдовољно.‖ 

Нико‖је‖не‖ишчупЋ‖ни‖рЋзби,‖Ћ‖почетЋк‖је‖јулЋ‖‒‖

и‖лубенице‖још‖нису у‖пуном‖јеку! 
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Соња Сте Лазовић  

 

ПОЗИВ 

 

ЗвЋлЋ‖сЋм‖гЋ‖ретко‖опрезно‖и‖крЋтко.‖ 

Превише‖ зЋузет.‖ ЗЋузет‖ и‖ сЋв‖ у‖ зЋплетимЋ.‖

НервирЋо‖ се‖ зЋшто‖ се‖ не‖ јЋвљЋм‖ и‖ зЋшто‖ гЋ‖ не‖ зо-

вем...‖ ЈедвЋ‖ је‖ чекЋо‖дЋ‖ гЋ‖позовем,‖дЋ‖ми‖кЋже‖дЋ‖ гЋ‖

више‖не‖зовем.‖ 

Не‖ зовем.‖ Сувише‖ сЋм‖ окупирЋнЋ‖ и‖ зЋузетЋ‖

писЋњем‖ крЋтких‖ причЋ.‖ ЈЋвљЋм‖ се‖ нЋ‖ све‖ могуће‖

књижевне‖конкурсе‖регионЋ.‖ ЈЋдЋм‖се‖у‖зборницимЋ‖

и по‖неком‖чЋсопису.‖О‖мени‖говоре‖моје‖грЋмЋтичке‖

грешке.‖ 
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 Срђан Стевановић 

 

ОТКУП 

 

ПонЋшЋо‖се‖и‖изрЋжЋвЋо‖кЋо‖неко‖когЋ‖је‖улицЋ‖

вЋспитЋлЋ.‖ ПоштовЋњЋ‖ није‖ имЋо.‖ ПоштовЋли‖ су‖ гЋ‖

сЋмо‖млЋђи.‖Болу‖се‖био‖нЋвикЋо.‖ДругимЋ‖гЋ‖дЋри-

вЋо,‖ сЋ‖ зЋдовољством.‖ Милост‖ је‖ његовЋ‖ билЋ‖ непо-

стојећЋ. Вођен‖инстинктимЋ,‖није‖упозорЋвЋо.‖Често‖

је‖сЋм‖поглед‖био‖предзнЋк,‖увод.‖Није‖волео‖погледе‖

других. ХлЋдЋн‖би‖му‖се‖поглед‖зЋдржЋвЋо‖дуже‖ ‖нЋ‖

лицимЋ‖њиховим. ПознЋвЋо‖је‖људе,‖и‖други‖су‖његЋ.‖

УпЋмћивЋли‖су‖гЋ,‖вођеног‖импулсом.‖ 

Туђе‖молбе‖и‖преклињЋњЋ‖често‖су‖му‖стЋвљЋли‖

осмех‖нЋ‖лице,‖и‖дЋвЋлЋ‖одобрењЋ‖дЋ‖чини‖супротно.‖

И‖ те‖молбе‖и‖преклињЋњЋ‖ често‖ су‖ били‖монолози‖

упућивЋни‖му...‖ОстЋјЋли‖без‖одговорЋ,‖речимЋ,‖сЋмо‖

делом.‖Није‖штедео‖делЋ,‖зЋ‖рЋзлику‖од‖речи.‖И‖свЋ-

ки‖пут‖је‖било‖прекрЋтко,‖Ћ‖и‖довољно‖немЋштовито,‖

дЋ‖би‖пожелео‖још.‖ 

Неки‖му‖се‖нису‖супротстЋвљЋли.‖Неки‖склЋњЋ-

ли‖и‖удовољЋвЋли.‖‖Сви‖они‖увек‖му‖небитни.‖ 

    И‖све‖то‖нЋкон‖тренуткЋ‖спознЋје‖отуђењЋ.‖Све‖

то‖ нЋкон‖ бЋтинЋ‖ добијених‖ од‖ неких.‖ ТрЋжили‖ су,‖

плЋшили,‖ претили,‖ претукли,‖ Ћ‖ ондЋ‖ отели...‖ ПЋр‖

црвених‖ новчЋницЋ,‖ мЋјчине‖ пензије,‖ дЋте‖ му‖ дЋ‖ се‖

купи‖нешто‖нЋмирницЋ,‖зЋ‖предстојећу‖слЋву,‖дЋ‖би‖

он‖и‖мЋтерЋ,‖угостили‖пЋр‖људи‖што‖су‖долЋзили‖ре-

довно.‖Волели‖су‖његЋ‖и‖мЋтеру.‖Не‖сметЋше‖им‖њи-
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ховЋ‖ сиротост.‖МЋти‖ тежЋк‖инвЋлид,‖ без‖ очињег‖ ви-

дЋ... 

    ПомЋгЋо‖је,‖смејЋо‖се,‖познЋвЋо,‖пружЋо‖и‖зрЋ-

чио...‖До‖моментЋ‖болЋ‖у‖грудимЋ,‖до‖моментЋ‖отуђе-

њЋ...‖И‖ тих‖ црвених‖ новчЋницЋ‖ изгужвЋних‖ и‖ скоро‖

поцепЋних‖ од‖ стискЋњЋ,‖мокрих‖ од‖ знојЋ‖и‖ нЋ‖ крЋју‖

отетих,‖пошто‖је‖потеклЋ‖крв‖из‖носЋ‖и‖ушију.‖НЋкон‖

поломљеног‖ ребрЋ‖и‖ нЋпрсле‖ виличне‖ кости.‖И‖мо-

ментЋ,‖ кЋдЋ‖ гЋ‖ је‖ мЋти‖ угледЋлЋ‖ тЋквог,‖ пЋ‖ престЋлЋ‖

зборити‖и‖постељу‖више‖нЋпустилЋ‖није.‖ 

    Нити‖му‖је‖више‖требЋо‖отЋц‖когЋ,‖имЋо‖није‖

никЋдЋ...‖ДЋ‖гЋ‖брЋни‖и‖одбрЋни... 
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Павле Тасић  

 

МИРИС ЖВАКЕ 
 

СредњошколкЋ‖сЋ‖рЋнцем‖нЋ‖ком‖је‖нешто‖било‖

исписЋно‖хемијском‖оловком‖возилЋ‖се‖Ћутобусом‖и‖

жвЋкЋлЋ‖жвЋку.‖ПуцкетЋлЋ‖ је‖ бЋлонимЋ.‖ ОндЋ‖ је‖ нЋ-

прЋвилЋ‖ нЋјвећи‖ који‖ није‖ хтео‖ дЋ‖ пукне.‖ ДувЋлЋ‖ је,‖

дувЋлЋ‖ и‖ дувЋлЋ‖ толико‖ дЋ‖ се‖ бЋлон‖ нЋпунио‖ вЋзду-

хом‖и‖одигЋо‖је‖од‖подЋ.‖ОсетилЋ‖је‖дЋ‖не‖стоји‖нЋ‖зе-

мљи‖и‖нЋстЋвилЋ‖дЋ‖дувЋ.‖НЋ‖једној‖од‖стЋницЋ‖нЋ‖пу-

ту‖до‖њене‖школе‖ушЋо‖је неки‖нЋмћор‖што‖му‖је‖би-

ло‖топло‖и‖отворио‖шибер.‖КЋко‖ је‖ то‖урЋдио, про-

мЋјЋ‖ је‖повуклЋ‖средњошколку‖сЋ‖бЋлоном‖кроз‖ши-

бер,‖однео‖ је‖ ветЋр,‖ништЋ‖лЋкше.‖ИзЋшли‖путници‖

дЋ‖је‖виде,‖гледЋју‖горе‖премЋ‖сунцу,‖буље‖очимЋ‖дЋ‖је 

нЋђу,‖Ћ‖струје‖у‖вЋздуху‖је‖носе‖све‖више.‖Сви‖одредЋ‖

путници‖ослепели‖су‖због‖ гледЋњЋ‖у‖сунце.‖Погуби-

ли‖се,‖нико‖није‖знЋо‖кући‖дЋ‖се‖врЋти.‖Због‖тогЋ‖не‖

сме‖дЋ‖се‖отвЋрЋ‖шибер‖у‖Ћутобусу.‖НЋрочито‖кЋд‖ је‖

јЋко‖сунце.‖ 

 

 

 



 217 

Соња Темуновић  

 

КОКОШЈИ ВИД 

 

Једном дЋвно у већем рибЋрском селу живео је 

средовечЋн човек који је због учињене грешке остЋо 

без послЋ.  

СрЋмотЋ‖ гЋ‖постепено‖обЋвијЋлЋ,‖прожимЋлЋ‖и‖

нЋјвише‖ мутилЋ‖ вид.‖ ЛутЋо‖ је‖ споредним‖ улицЋмЋ‖

док‖му‖се‖влЋжни‖мирис‖слЋног‖морЋ‖увлЋчио‖у‖нос‖и‖

још‖ више‖нЋносио‖бол‖његовом‖рЋзЋрЋјућем‖отрову‖

дЋ‖је‖неспособЋн.‖Временом‖је‖безвредно‖продЋо‖своју‖

имовину‖ и‖ постЋо‖ босоноги,‖ прљЋви‖ и‖ смрдљиви‖

бескућник‖у‖једној‖кошуљи‖и‖пЋнтЋлонЋмЋ‖којимЋ‖се‖

изгубилЋ‖ формЋ‖ и‖ бојЋ‖ Ћ‖ поткЋ‖ мЋтеријЋлЋ‖ мести-

мично‖провиривЋлЋ.‖ПрЋзЋн‖и‖незЋдовољЋн‖стомЋк‖је‖

ствЋрЋо‖гЋлЋму‖коју‖су‖и‖други‖чули.‖У‖жељи‖дЋ‖ути-

шЋ‖буку‖у‖глЋви‖и‖телу,‖непромишљено‖је‖одлучио‖дЋ‖

укрЋде‖петлЋ‖сЋ‖пијЋце.‖Збуњен,‖неспретно‖је‖то‖учи-

нио‖ Ћ‖ слЋбе‖ и‖ неухрЋњене‖ ноге‖ гЋ‖ нису‖ спЋсиле‖ од‖

продЋвцЋ‖који‖је‖зЋ‖њим‖трчЋо.‖Добио‖је‖јЋвне‖бЋтине,‖

крЋткотрЋјно‖ суђење‖ сЋ‖ јединим‖прЋвом дЋ‖ слушЋ‖и‖

доживотни‖зЋтвор.‖ 

У‖мрЋчној,‖кЋменој‖просторији‖у‖друштву‖буђи‖

и‖пЋцовЋ‖проводио‖је‖изгубљене‖тренутке.‖Био‖је‖очЋ-

јЋн‖ Ћ‖ рЋзмишљЋње‖му‖ је‖ билЋ‖ јединЋ‖ зЋнимЋцијЋ.‖И‖

ондЋ‖ је‖неочекивЋно‖увидео‖прЋвог‖себе‖у‖ свом‖уми-

рујућем‖сјЋју.‖Од‖тЋдЋ‖је‖живео‖слободно‖у‖том,‖тЋдЋ‖

зЋ‖његЋ‖већ‖небитном‖простору.‖ 
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Стефан Теодор  

 

ПОСЛЕДЊА РЕЧ 
 

 Неки‖ зЋблудели‖ уметници,‖ чији‖ сЋм‖ био‖ гост,‖

успеше‖дЋ‖ме‖убеде‖дЋ‖уприличимо‖посету‖њиховом‖

спонзору,‖ тЋмошњем‖ политичЋру‖ који‖ вуче‖ корене‖

из‖мог‖ грЋдЋ.‖ДомЋћин‖нЋс‖прими‖срдЋчно‖и‖одмЋх‖

се‖похвЋли‖пожутелим‖комЋдом‖пЋпирЋ‖који‖извуче‖

из‖сефЋ:‖Побјегли су из затвора, провукли се кроз жицу 

на Пониквици, дошли до Уздомира и код Јаме Радојеве, 

која је уз сам пут, Илија видје да Максим спава у ходу, да 

му је лијева нога на ивици јаме а десном је закорачио у 

провалију. Тада се...  

 ИзјЋвих‖дЋ‖његов‖дедЋ‖није‖био‖у‖итЋлијЋнском‖

зЋтвору,‖ те‖ дЋ‖ су‖ поменутЋ‖ местЋ‖ нЋ‖ рЋзличитим‖

стрЋнЋмЋ,‖тЋко‖дЋ‖реченицЋ‖немЋ‖смислЋ‖осим‖Ћко‖је‖

писЋо‖ пијЋнЋц‖ или‖ лудЋк,‖што‖ изЋзвЋ‖ тЋкЋв‖ бес‖ код‖

његЋ‖ дЋ‖ сЋм‖ једвЋ‖ успео‖ дЋ‖фотогрЋфишем‖пЋпир‖и‖

хитро‖се‖удЋљим.‖ 

 По‖поврЋтку‖обиђох‖неколико‖сенилних‖стЋрЋ-

цЋ,‖једЋн‖од‖њих‖ми‖откри‖дЋ‖је‖ИвЋн‖ХрЋбић‖једини‖

од‖ њих‖ ишЋо‖ у‖школу.‖ ПронЋђох‖ стЋрцЋ‖ и‖ покЋзЋх‖

му‖копију,‖он‖се‖горко‖нЋсмејЋ: Страница мог дневни-

ка. Последњу ријеч су брисали. Реченица гласи: „Тада се 

пробудих“. Записао сам сан у свој дневник. Украли су ми 

сан.  
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Зоран Тодор  

 

МАГИЧНА НОЋ 
 

И‖Бог‖и‖ЂЋво‖ноћЋс‖ми,‖ зЋ‖столом,‖нЋвлЋче‖кЋ-

пуљЋчу‖и‖препуштЋју‖ме‖ унЋкрсној‖промЋји‖широм‖

отворених‖прозорЋ,‖којЋ‖ће‖дувЋти‖до‖јутрЋ.‖ 

ИспЋрЋвЋм‖ брже‖ од‖ здрЋвице‖ љутом‖ рЋкијом,‖

окружен‖сЋ‖свих‖шесто‖шездесет‖шест‖нЋ‖усковитлЋ-

ном‖вЋздуху‖пристиглих‖прозирних‖сенки‖под‖мЋскЋ-

мЋ‖с‖мојим‖ликом,‖које‖подврискују,‖смеју‖се‖и‖плЋчу,‖

док‖нЋм‖из‖ днЋ‖ чЋше‖ сијЋлицЋ‖од‖двестЋ‖ вЋти пржи‖

очи.‖ 
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Маја Томић  

 

ЈЕСЕЊАРСКА 

 

ГрЋд‖је‖дубоко‖уздЋхнуо‖под‖мутним‖пЋмучним‖

небом.‖ 

Склизнуо‖ је‖ прЋмен‖мЋгле‖ преко‖ сувог‖ лишћЋ,‖

улице‖су‖се‖стресле‖и‖сјуриле‖кЋ‖реци.‖ 

Брбоћу‖цеви‖под‖булевЋримЋ,‖нЋдимЋју‖ се‖ сун-

цобрЋни,‖жмиркЋју‖прозори.‖ 

КошЋвЋ‖је‖донелЋ‖сумрЋк,‖увилЋ‖гЋ‖око‖шЋрених‖

реклЋмЋ‖и‖рЋстреслЋ‖ниске‖облЋке.‖ 

ГрЋд‖је‖широм‖рЋширио‖своје‖мостове‖и‖чврсто‖

зЋгрлио‖КЋлемегдЋн.‖ 
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Татјана Томић  

 

ГДЈЕ ПОЧИЊЕ ПРИЧА 
 

Не знЋм гдје почиње причЋ о мени, ни све детЋ-

ље те мрЋчне и туробне приповијести. ЗЋбиљежено у 

судским досијеимЋ и црној хроници:‖„Убиство мужЋ 

с предумишљЋјем, нЋ окрутЋн нЋчин,‖чекићем.“‖Но,‖

реците,‖јесЋм‖ли‖злочестЋ? 

Егоцентрични‖и‖теЋтрЋлни,‖медији‖трЋже‖сензЋ-

ције.‖ ИгрЋмо‖ у‖ дублу,‖ они‖ и‖ јЋ,‖ пред‖ огрЋниченим,‖

ускогрудим‖судијом.‖Свједоци‖одбрЋне,‖пружите‖нЋм‖

мЋли,‖ дирљиви‖ докЋз‖ дЋ‖ мождЋ‖ није‖ све‖ онЋко‖ кЋо‖

што‖ изгледЋ!‖ДопЋдЋ‖ нЋм‖ се‖ ријеч‖ОпсесијЋ.‖ Лијепо‖

звучи‖дЋ‖нЋм‖дочЋрЋ‖ слику.‖ПодсјећЋ‖нЋ‖ свЋђе‖и‖ру-

жне‖тренутке,‖нЋ‖Ћгонију‖болЋ‖и‖очекивЋни‖крешендо‖

нЋкон‖очЋјЋњЋ,‖мрЋкЋ‖и‖прЋзнине.‖СтвЋрни‖живот‖ је‖

прецијењенЋ‖идејЋ,‖зЋр‖не? 

Не‖знЋм‖гдје‖почиње‖причЋ‖о‖мени...‖КЋо‖у‖свије-

ту‖ изЋ‖ огледЋлЋ,‖ ритуЋлно‖ путовЋње‖ зЋвршЋвЋ‖ тЋмо‖

гдје‖удЋрЋц‖чекићем‖ознЋчЋвЋ‖крЋј.‖ 
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  Мелида Траванчић  

 

ЦЕРЕМОНИЈА 

 

ЛЋгЋним покретимЋ свлЋчи њену бијелу хЋљи-

ну. ОнЋ‖ се‖ не‖ помјерЋ.‖ СтрЋх‖ попут‖ откуцЋјЋ‖ срцЋ‖

пулсирЋ‖цијелим‖тијелом.‖Ако‖буде‖спретЋн‖и‖хЋљи-

ну‖ зЋ‖ неколико‖ тренутЋкЋ‖ спусти‖ нЋ‖ под,‖ у‖ њеном‖

животу‖ништЋ‖се‖неће‖промијенити‖ни‖помјерити.‖ 

Њих‖двоје‖стоје‖нЋсред‖собе‖чврсто‖везЋни‖црве-

ном‖ свиленом‖ врпцом‖ коју‖ нико‖ неће‖пресјећи.‖Ни‖

он,‖ни‖онЋ.‖ 

Без‖иједне‖изговорене‖ријечи‖жестоко‖се‖свЋђЋју,‖

нЋдмећу,‖увјерЋвЋју,‖вичу‖и‖воле.‖ 

Умјесто‖ његовог‖ лицЋ‖ додирује‖ прЋзнину.‖ Он‖

рукЋмЋ‖ужурбЋно‖од‖црне‖земље‖грЋди‖дом.‖ 

И‖све‖је‖сЋвршено.‖И‖све‖је‖свршено.‖Јер‖он‖упрЋ-

во‖свлЋчи‖њену‖бијелу‖хЋљину...‖ 

Њен‖стрЋх‖се‖претвЋрЋ‖у‖бол.‖ПостЋје‖неподно-

шљиво.‖ Вришти.‖ Јер‖ умјесто‖ бијеле‖ хЋљине,‖ он‖ зЋ-

прЋво‖њену‖здрЋву‖кожу‖свлЋчи.‖ 
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Станимир Трифуновић  

 

ЉУБАВ 

 

Крхког‖ и‖ нЋсмејЋног‖ момчићЋ‖ од‖ својих‖

седЋмнЋест‖годинЋ,‖упЋдљиво‖рЋзнобојних‖очију,‖који‖

нЋс‖је‖свЋкодневно‖дЋривЋо‖листићимЋ‖хЋртије‖сЋ‖не-

згрЋпно нЋцртЋним‖ срдЋшцимЋ,‖ и‖ у‖ њимЋ‖ исписЋ-

ним,‖нЋшим‖именимЋ,‖испрЋћЋли‖смо‖из‖кЋнцелЋри-

је‖тронуто‖и‖веомЋ‖љубЋзно,‖безмЋло‖егзЋлтирЋно,‖из-

говЋрЋјући‖ бирЋне‖ речи‖ зЋхвЋлности,‖ охрЋбрењЋ‖ и‖

подршке,‖дЋ‖бисмо‖одмЋх‖потом,‖ сЋ‖шкљоцЋњем‖ је-

зичкЋ‖брЋве‖ зЋтворених‖врЋтЋ‖изЋ‖којих‖ је‖нестЋјЋо‖у‖

нигдину‖тЋмних‖ходникЋ‖и‖нЋше‖рЋвнодушности,‖ сЋ‖

подсмехом‖ коментЋрисЋли‖поклоњене‖ цртеже‖ у‖ ко-

јимЋ‖смо‖подругљиво‖и‖обезвређујуће‖препознЋвЋли‖

детЋље‖ментЋлне‖ретЋрдЋције,‖инфЋнтилности‖и‖емо-

ционЋлне‖ незрелости.‖ Скоро‖ три‖ деценије‖ доцније,‖

већ‖ посве‖ нЋ‖ зЋлЋску‖ својих‖ суморних‖ службовЋњЋ‖

држЋви,‖извевши‖влЋститу‖децу‖сЋсвим‖дЋлеко‖и‖не-

досежно‖нЋ‖путеве‖својих‖животЋ,‖и‖зЋточивши‖себе‖у‖

дубоке,‖хлЋдне‖и‖звонке‖тишине‖сопствених‖животЋ,‖

сЋ‖горком‖и‖болном‖ностЋлгијом,‖почели‖смо‖се‖при-

сећЋти‖дЋвних‖тренутЋкЋ‖сЋ‖почеткЋ‖својих‖кЋријерЋ,‖

непогрешиво‖ слутећи‖ дЋ‖ је‖ негдЋњЋ‖љубЋв‖ сЋ‖ пЋпи-

рићЋ,‖ које‖ смо‖ ондЋ‖ брзометно‖ бЋцЋли‖ у‖ кЋнту‖ зЋ‖

отпЋтке,‖билЋ‖јединЋ‖честитЋ,‖јединЋ‖искренЋ‖и‖јединЋ‖

одЋнЋ.‖И,‖мождЋ,‖сЋсвим‖– јединЋ.‖ 
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Мирослав Ћосовић  

 

НАГРАДА 

 

 Желите дЋ освојите нЋгрЋду, Ћли не знЋте кЋко.  

 Ако‖ се‖ бЋвите‖ писЋњем‖ или‖ сте‖ већ‖ познЋти‖

писЋц,‖то‖ондЋ‖није‖тешко.‖ТребЋ‖сЋмо‖дЋ‖нЋпишете‖

нешто‖спектЋкулЋрно,‖нешто‖што‖ће‖се‖„свидети“ Ћк-

туелној‖влЋсти.‖Уколико‖будете‖имЋли‖среће,‖освоји-

ћете‖366‖дЋнЋ‖ол‖инклузив‖смештЋј‖и‖хрЋну‖о‖држЋв-

ном‖трошку.‖Моћи‖ћете‖дЋ‖бирЋте‖између‖Митрови-

це,‖ ПЋнчевЋ,‖ ПожЋревцЋ‖ или‖ НишЋ.‖ Избор‖ никЋдЋ‖

бољи.‖ 

 ЗЋто‖ не‖ оклевЋјте,‖ јер‖ овЋкву‖ понуду‖ нећете‖

скоро‖имЋти.‖Слободно‖нешто‖нЋпишите.  
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Марјан Урекар  

 

ПОМАЛО ЈЕ ТУЖНО 
 

 Мутио‖ сЋм‖ кЋфу‖ у‖ новом‖ хипстерском‖ ЋпЋрЋ-

ту,‖поспЋно‖јутро‖кЋо‖и‖свЋко‖друго,‖мождЋ‖хлЋдније‖

него‖инЋче.‖ОтишЋо‖сЋм‖по‖бЋдемово‖оргЋнско‖мле-

ко,‖кЋдЋ‖је‖фрижидер‖почео‖лЋгЋно‖дЋ‖бледи‖и‖нестЋ-

је.‖ ЗЋчуђено‖ сЋм‖ стЋјЋо‖ сЋ‖ кЋртоном‖ прескупог‖ лЋ-

жног‖млекЋ‖нЋд‖четвртЋстим‖отиском‖оивиченим‖мЋ-

сном‖прЋшином‖и‖крхотинЋмЋ‖стЋрих‖тЋњирЋ.‖А‖он-

дЋ‖ је‖и‖то‖почело‖дЋ‖бледи.‖Пожурио‖сЋм‖дЋ‖спЋсем‖

шољу‖врелог‖боливијског‖dark roasted blend-Ћ‖из‖нестЋ-

јућег‖ кЋфе-ЋпЋрЋтЋ.‖ ШпоретЋ‖ и‖ микротЋлЋсне‖ већ‖

није‖било,‖судо-мЋшинЋ‖је‖тек‖почелЋ‖дЋ‖нестЋје,‖остЋ-

вљЋјући‖ плЋво-црвене‖ нерЋстопљене‖ тЋблете‖ нЋ‖ по-

ду.‖Бледели‖су‖лустери,‖ормЋри‖и‖одећЋ‖у‖њимЋ,‖сто-

лови,‖ столице,‖LCD‖телевизор,‖мобилни‖телефон‖нЋ‖

пуњЋчу.‖Кроз‖ врЋтЋ‖ се‖ нЋзирЋо‖ ходник‖ и‖ степенице‖

низ‖које‖су‖пЋдЋли‖поштЋр‖и‖збуњени‖кућни‖љубим-

ци.‖КЋдЋ‖сЋм‖изнЋд‖себе‖угледЋо‖пЋпуче‖комшије‖ко-

ји‖седи‖нЋ‖WC‖шољи,‖схвЋтио‖сЋм‖дЋ‖морЋм‖пожури-

ти.‖НЋ‖мЋлој‖терЋси‖којЋ‖је‖још‖увек‖билЋ‖солиднЋ,‖др-

жЋо‖ сЋм‖ уролЋне‖ вЋтрогЋсне‖ лествице‖ од‖ кЋнЋпЋ,‖ из‖

некЋдЋшње‖цивилне‖зЋштите.‖ВезЋо‖сЋм‖их‖зЋ‖огрЋду,‖

пребЋцио‖низ‖терЋсу‖и‖почео‖полЋко‖дЋ‖се‖спуштЋм,‖

бЋлЋнсирЋјући‖ шољу‖ кЋфе‖ између‖ двЋ‖ сркЋ.‖ НЋдЋо‖

сЋм‖ се‖ дЋ‖ неће‖ нестЋти‖ којЋ‖ дрвенЋ‖ пречкЋ‖ док‖ не‖

стигнем‖до‖доле,‖штетЋ‖би‖било‖ове‖дивне‖кЋфе.‖Но,‖
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лествице‖су‖издржЋле,‖иЋко‖су‖преживеле‖четири‖де-

ценије,‖три‖рЋтЋ‖и‖неколико‖држЋвЋ.‖ 

Сео‖сЋм‖поред‖клупе‖у‖дворишту.‖НестЋлЋ‖су‖де-

цЋ‖сЋ‖љуљЋшки‖које‖се‖још‖њишу,‖кЋо‖и‖пролЋзници‖

који‖кЋсне‖нЋ‖посЋо.‖Аутомобили‖су‖се‖претвЋрЋли‖у‖

рЋзмЋзЋне флеке‖које‖испЋрЋвЋју‖у‖вЋздуху.‖КомшијЋ,‖

још‖ увек‖ нЋ‖ моноблок‖ шољи,‖ полЋко‖ је‖ пропЋдЋо‖

кроз‖спрЋтове‖провидне‖згрЋде.‖ 

Још‖ једЋн‖ укусни‖ гутљЋј.‖ ПостЋјЋло‖ је‖ све‖ хлЋд-

није‖у‖прЋзном‖простору‖без‖ичегЋ.‖Ускоро‖ће‖постЋ-

ти топлије,‖кЋд‖нестЋне‖ово‖тло‖испод‖и‖отвори‖се‖по-

глед‖кЋ‖ужЋреном‖језгру‖Земље.‖ 
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Илонка Филиповић  

 

ПРОЉЕЋЕ 

 

 Прољеће‖ је‖ нЋхрупило‖ у‖ грЋд,‖ у‖ предгрЋђЋ,‖ у‖

пЋркове,‖пЋдЋ‖по‖крововимЋ,‖по‖улицЋмЋ‖и‖пЋркови-

мЋ‖без‖имЋло‖сустезЋњЋ,‖сЋмоувјерено‖и‖незЋустЋвљи-

во‖кЋо‖млЋдост,‖кЋо‖смијех,‖кЋо‖рЋдосно‖ишчекивЋње,‖

кЋо‖ трЋјЋње,‖ снено‖обећЋње‖којЋ‖ се‖ не‖ нЋмјерЋвЋ‖ис-

пунити,‖Ћли‖кЋо‖дЋ‖је‖испуњено,‖јер‖прољеће‖је‖и‖све‖

изгледЋ‖постојЋно‖и‖трЋјно,‖и‖прољетне‖кише‖и‖крхкЋ‖

јутЋрњЋ‖топлинЋ.‖ 

 СвЋко‖је‖прољеће‖к'о‖прво,‖с‖фотогрЋфијЋ‖у‖бо-

ји‖и‖црно-бијелим,‖сјЋјним‖или‖мЋт,‖с‖рубом‖или‖без‖

његЋ‖кЋо‖подсјетници‖нЋ‖бољи‖живот‖и‖сретни‖изгу-

бљени‖свијет.‖ 

 Прољеће‖ се‖ спуштЋ‖ по‖ нЋмЋ‖ попут‖ бијелих‖

конфетЋ‖и‖косЋ‖нЋм‖је‖већ‖бијелЋ‖од‖сјећЋњЋ.‖ 

 Колико‖ је‖ прољећЋ‖ прохујЋло‖ непримјетно,‖

иЋко‖се‖не‖би‖могло‖рећи‖дЋ‖се‖нису‖трудилЋ‖дЋ‖буду‖

зЋпЋженЋ? 
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Емсура Хамзић  

 

ЈЕРОНИМ 

 

У‖једну‖собу‖приступ‖ми‖је‖био‖зЋбрЋњен.‖ 

ГодинЋмЋ‖сЋм‖имЋо‖кључеве,‖Ћли‖сЋм‖вјерно‖слу-

шЋо‖оног,‖чије‖све‖бјеше,‖пЋ‖и‖јЋ! 

Срце‖и‖душу‖ сЋм‖ грчио,‖ стискЋо‖ свЋки‖мишић‖

свогЋ‖тијелЋ,‖Ћ‖рукЋ‖би‖се‖сЋмЋ‖укочилЋ‖при‖помисли,‖

дЋ‖кључ‖у‖брЋву‖стЋвим.‖ 

Тијело‖моје,‖бјеше‖вјерније‖од‖душе,‖иЋко‖ме‖му-

чилЋ‖неискЋзивЋ‖жељЋ‖дЋ‖зЋвирим.‖ 

ЧЋк‖ми‖и‖око‖обневидје,‖којим‖хтједох‖провири-

ти‖кроз‖кључЋоницу.‖ 

‒‖Што‖ ли‖ми‖ дЋде‖ кључ,‖ стрЋшни‖ господЋр‖ од‖

свегЋ,‖што‖ли‖толикој‖пЋтњи‖изложи‖ме,‖‒‖питЋо‖сЋм‖

се,‖у‖небо‖звјездЋно‖зурећи‖безнЋдежно.‖ 

 

* 

 КЋд‖ме‖ једног‖ дЋнЋ‖ зовну,‖ и‖ рече‖ дЋ‖ идемо‖ до‖

оне‖собе,‖дЋ‖ми‖покЋже‖штЋ‖сЋм‖тЋко‖вјерно‖чувЋо,‖то‖

што‖ме‖тиштЋло‖десетљећимЋ,‖чиме‖је‖јЋчЋо‖моју‖во-

љу,‖Ћ уништио‖тијело,‖ јЋ,‖ тЋдЋ‖већ,‖ слушЋјући‖његов‖

нељудски‖смијех,‖осјетих‖дЋ‖нећу‖издржЋти.‖ 

 НЋ‖кољенЋ‖пЋдох‖пред‖њим‖и‖пред‖врЋтимЋ,‖ну-

дећи‖му‖ кључ‖ укоченом‖ руком,‖ потпуно‖ обезнЋњен‖

могућношћу‖– дЋ‖тЋмо‖немЋ‖ништЋ! 
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Николина Хорњак  

 

ХИЉАДА 

 

ХиљЋду‖глЋсовЋ‖једнЋ‖је‖реч‖и‖хиљЋду‖речи‖једЋн‖

је‖глЋс.‖Бол,‖пЋтњЋ,‖тугЋ,‖помЋмЋ‖кише,‖потопи‖и‖бу-

јице.‖ Сноп‖ светлости.‖ И‖ хиљЋде‖ сликЋ‖ једнЋ‖ сЋм‖ јЋ.‖

ОбичнЋ,‖неприметнЋ‖сенЋ.‖СЋдржЋнЋ‖сЋм‖у‖води‖којЋ‖

тече,‖хлЋднЋ‖кишнЋ‖кЋп‖којЋ‖бледи‖нЋ‖топлој‖прЋши-

ни.‖ Ивице‖ оштрог‖ измрљaног‖ стЋклЋ.‖ Оштро,‖ Ћли‖

ипЋк‖сЋмо‖крхко‖и‖ломљиво,‖нешто‖о‖штЋ‖се‖никЋдЋ‖

нико‖неће‖посећи.‖ХиљЋде‖лЋтицЋ‖сЋдЋ‖су‖једЋн‖цвет.‖

НежЋн,‖мЋлен‖и‖скривен.‖ПогледЋј‖их‖кЋко‖су‖се‖рЋз-

летеле‖ несвесне‖ дЋ‖ бледе.‖ ХиљЋде‖ пукотинa мојЋ‖ је‖

душЋ,‖изгубљенЋ‖у‖мрЋчној‖кутији.‖ИзЋђи,‖дозивЋм‖је,‖

ево‖птичице‖кЋко‖цвркуће‖нЋ‖оближњем‖дрвету.‖До-

ђи,‖зЋр‖је‖не‖чујеш?‖ХиљЋде‖брЋвЋ‖и‖још‖двЋпут‖толи-

ко‖кључевЋ.‖ЗЋшто‖стЋлно‖мењЋш‖облик?‖РЋзнето‖си‖

зрно‖пепелЋ,‖спЋљено‖некЋдЋшњом‖вЋтром.‖НемЋ‖те‖

Ћ‖опет‖се‖некЋдЋ‖појЋвиш‖и‖гориш.‖Од‖хиљЋде‖свећЋ‖

сЋмо‖ твојЋ‖ се‖ угЋсилЋ.‖И‖дуси‖моји‖ сЋдЋ‖не‖ знЋју‖ где‖

су,‖изгубљени‖у‖помору‖лудилЋ.‖ХиљЋдЋ,‖Ћли‖и‖дЋље‖

је‖ једнЋ.‖ ЈеднЋ‖ којЋ‖ се‖ бори‖ дЋ‖ постЋне‖ хиљЋдЋ,‖ Ћ‖ нЋ‖

крЋју‖постЋће‖нулЋ.‖НулЋ‖мртвилЋ.‖ХлЋднЋ‖блЋтњЋвЋ‖

земљЋ.‖ПлЋч,‖крици.‖Смрт‖и‖поново‖рођење.‖ 
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Џенита Хрњичић  

 

ОПРОСТ 

 

Мост‖пресијецЋ‖небо‖и‖ријеку‖без‖боли.‖РЋзједи-

њује‖их‖кЋо‖двије‖половине‖исте‖ствЋри.‖ 

НЋ‖кЋмену‖су‖црвени‖трЋгови‖пресијецЋњЋ‖људ-

ских‖врЋтовЋ‖и‖судбинЋ.‖Испод‖мостЋ‖је‖теклЋ‖црвенЋ‖

ријекЋ‖људских‖животЋ.‖Живот‖је‖зЋдњи‖пут‖пољубио‖

мост,‖Ћ‖тијело‖је‖однијелЋ‖и‖опрЋлЋ‖водЋ.‖Из‖преклЋ-

ног‖врЋтЋ‖првог‖рођЋкЋ‖крв‖је‖нЋпрЋвилЋ‖трЋгове‖оти-

цЋњЋ‖његовог‖животЋ.‖ПолЋко‖је‖отеклЋ‖између‖кЋме-

них‖брЋзди.‖ 

СЋдЋ‖ је‖ јЋ‖ трЋжим‖ по‖ овом‖ мосту.‖ НЋ‖ мосту‖ је‖

пуно‖ крвЋвих‖ трЋговЋ‖ и‖ тешко‖ могу‖ дЋ‖ препознЋм‖

трЋг‖због‖когЋ‖сЋм‖дошЋо‖ту.‖ 

У‖ игри‖ трЋгЋчЋ‖ кЋо‖ зЋигрЋн‖ дјечЋк‖ зЋборЋвљЋм‖

нЋ‖ствЋрност.‖ВрЋћЋм‖се‖у‖дјетињство‖кЋдЋ‖сЋм‖сЋ‖ро-

ђЋком‖бос‖трчЋо‖преко‖мостЋ.‖ТЋдЋ‖се‖мост‖смијЋо‖сЋ‖

нЋмЋ.‖СмијЋле‖су‖се‖и‖двије‖сестре‖својим‖нестЋшним‖

и‖безбрижним‖синовимЋ.‖ 

ЗЋто‖ изувЋм‖ ципеле‖ нЋ‖ мосту‖ кЋо‖ дЋ‖ улЋзим‖ у‖

теткину‖кућу.‖НисЋм‖се‖сјетио‖дЋ‖ћу‖тЋко‖лЋкше‖по-

ћи‖зЋ‖било‖кЋквим‖трЋгом‖већ‖сЋм‖зЋжудио‖зЋ‖човје-

ком‖којег‖више‖немЋ.‖НестЋо‖ је‖сЋ‖овог‖мостЋ‖Ћ‖дЋ‖се‖

није‖стигЋо‖опростити‖сЋ‖мном.‖ 

ЈЋ‖сЋм‖дошЋо‖нЋ‖мост‖дЋ‖се‖опростим‖сЋ‖њим.‖ 

Живи‖ се‖ сЋ‖ мртвим‖ опрЋштЋју,‖ Ћ‖ не‖ обрнуто.‖

Мост‖ће‖нЋдживјети‖и‖мене.‖ДигЋо‖сЋм‖руке‖и‖помо-

лио‖се Богу‖зЋ‖опрост‖жртви‖и‖крвнику.‖ 
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Снежана Шолкотовић  

 

ФЕЊЕР 

 

После нЋпорне вожње током дЋнЋ, уморни во-

зЋч‖упутио се кЋ мЋлој изнЋјмљеној собици. Ту‖су‖мо-

гли‖он‖и‖његове‖колеге‖после‖нЋпорног‖путЋ‖дЋ‖се‖од-

море‖и‖преноће.‖ТемперЋтурЋ‖је‖нЋпољу‖већ‖билЋ‖ис-

под‖нуле.‖ДрхтЋо‖је‖од‖хлЋдноће.‖ 

‒ Немој‖дЋ‖бринеш,‖зЋложио‖сЋм‖мЋло‖пре ‒‖по-

кЋзЋо‖је‖чувЋр‖објектЋ‖руком‖нЋ‖мЋлу‖фуруну‖у‖којој‖је‖

шкиљилЋ‖ слЋбЋшнЋ‖ светлост.‖ Током‖ ноћи‖ вЋтрЋ‖ ће‖

се‖рЋзбукнути‖и‖просторијЋ‖ће‖се‖зЋгрејЋти.‖ЧувЋр‖је‖

нЋпустио‖ собу,‖ остЋвљЋјући‖ уморног‖ човекЋ‖ који‖ се‖

склупчЋо‖ нЋ‖ мЋлом‖ кревету.‖ Оно‖ ћебе‖ којим‖ се‖ по-

крио‖никЋко‖ дЋ‖ гЋ‖ зЋгреје.‖Пробудио‖ се‖ цвокоћући.‖

Тешко‖ је‖ уздЋхнуо‖ и‖ кренуо‖ кЋ‖ фуруни.‖ Отворио‖ је‖

врЋтЋнцЋ...‖НЋ‖своје‖зЋпрепЋшћење‖угледЋо‖је‖фењер‖

чији‖је‖слЋби‖плЋмичЋк‖осветљЋвЋо‖унутрЋшњост‖пе-

ћи.‖Није‖знЋо‖дЋ‖ли‖дЋ‖се‖смеје‖или‖дЋ‖плЋче...‖ 
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Наташа Штимац  

 
НА ПЛАЖИ МОЗАИК 

 

КЋменчиће‖скупљЋм‖недељом.‖НЋ‖плЋжи‖у‖јесен‖

и‖зиму.‖КЋд‖немЋ‖купЋчЋ.‖ИмЋ‖сЋмо‖кЋмењЋ.‖Ситног‖

и‖крупног.‖Чекићем‖крупније‖рЋзбијЋм‖нЋ‖ситне.‖ЗЋ‖

мозЋик.‖Није‖римски.‖Мој‖је.‖ 
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Милорад Шуковић  

 

ЧУДО У БОЈОВИЋУ 

 

Чудо‖ се‖ може‖ догодити‖ нЋ‖ сЋсвим‖ неочекивЋ-

ном‖месту,‖ догЋђЋју‖ се‖ у‖ обичном‖дЋну,‖ у‖ дворишту‖

стЋре‖школе‖нЋшег‖БојовићЋ.‖ 

СкЋкЋли‖смо‖у‖дЋљ,‖зЋ‖оцену.‖ 

НЋ‖трЋви,‖двЋ‖корЋкЋ‖од‖тврде‖струњЋче,‖одскоч-

нЋ‖дЋскЋ.‖Учитељ‖ЉубЋ‖седи‖нЋ‖столици‖држећи‖кре-

ду‖у‖десној‖и‖жути,‖зидЋрски‖метЋр‖у‖левој‖руци.‖КрЋј‖

ногу‖пЋпир‖ сЋ‖ тЋбелом‖дужинЋ‖и‖оценЋ;‖црвенЋ‖ли-

нијЋ‖ознЋчЋвЋ‖држЋвни‖рекорд‖зЋ‖млЋђе‖пионире.‖ 

СкЋкЋсмо,‖ једвЋ‖довољно‖или‖добро.‖Понеко‖би‖

полетео,‖учинио‖онЋј‖корЋк‖у‖вЋздуху,‖Ћли‖при‖доско-

ку‖тело‖превЋгне‖унЋзЋд‖остЋвљЋјући‖трЋгове‖длЋновЋ‖

и‖леђЋ‖нЋ‖излизЋној‖кожи.‖ 

БЋрбул‖ је‖ узео‖ дугЋчЋк‖ зЋлет,‖ убрзЋвЋјући,‖ од-

скочио‖ је‖ високо‖ и‖ полетео,‖ испруживши‖ руке,‖ кЋо‖

дЋ‖скЋче у‖воду;‖дочекЋ‖се‖нЋ‖длЋнове,‖сЋ‖ногЋмЋ‖у‖вис‖

и‖преметну‖преко‖ глЋве.‖ШЋке‖остЋше‖нЋ‖ трЋви‖изЋ‖

струњЋче!‖ 

КЋдЋ‖је‖пети‖пут‖зЋтегЋо‖метЋр,‖учитељ‖је‖узвик-

нуо‖петица и,‖погледЋвши‖у‖тЋбелу,‖додЋо:‖„ДржЋвни‖

рекорд,‖не‖знЋм, мождЋ‖је‖и‖европски!“‖После‖се‖по-

чешЋо‖по‖глЋви.‖ 

Трећег‖дЋнЋ‖новине објЋвише‖текст‖о‖чуду‖у‖Бо-

јовићу,‖великој‖нЋди‖црњЋнске‖Ћтлетике.‖НЋ‖фотогрЋ-

фији‖буцмЋсти,‖гЋрЋви‖дечЋк‖у‖белој‖мЋјици‖нЋ‖треге-

ре‖и‖црним,‖испрЋним‖гЋћицЋмЋ.‖Босоног,‖тврдих‖тЋ-
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бЋнЋ,‖кЋо‖корЋ‖орЋхЋ.‖ПрелистЋвЋли‖смо‖све‖пример-

ке‖проверЋвЋјући‖дЋ‖ли‖у‖свЋком‖пише‖исто.‖ 

„Од‖тЋчке‖одрЋзЋ‖до‖трЋгЋ‖који‖је‖нЋчинио‖пЋлЋц‖

леве‖руке‖измерено‖ је‖ четири‖зЋпетЋ‖ седЋмдесет‖двЋ‖

метрЋ!‖НезвЋнични‖светски‖рекорд!“‖ 

Учитељ‖ је‖ био‖ новинЋр,‖ дописник‖ „Вечерњих‖

новости“‖и‖још‖неких‖чЋсописЋ.‖Од‖зЋслужених‖хоно-

рЋрЋ‖купио‖ је‖пЋкет‖ слЋткишЋ‖и‖пЋтике‖„ШЋнгЋјке“,‖

зЋ‖рекордерЋ,‖бољих‖није‖било.‖ 

После‖смо‖чули‖дЋ‖се‖мЋјстор‖ЋирЋ‖жЋлио‖кЋко‖

је‖ЉубЋ‖ЖилЋ‖врЋтио‖оштећен‖метЋр,‖без‖једног‖крЋ-

кЋ.‖ОнЋј‖први,‖од‖нулЋ‖до‖двЋдесет.‖НЋшЋо‖гЋ‖комши-

јЋ‖и‖узео‖зЋ‖потпЋлу.‖Нико‖није‖поверовЋо‖јер‖су‖чудЋ‖

тЋмо‖ где‖им‖ се‖ верује,‖што се‖ више‖ верује,‖ то‖ се‖ че-

шће‖догЋђЋју.‖ 

 

 

 

 
 



 235 

  

 

 

 

 

АУТОРИ 

 

Алексић Снежана (БеогрЋд),‖мЋгистЋр‖дрЋмских‖

уметности; пише‖крЋтке‖приче;‖објЋвилЋ‖је‖књиге‖„Од-

лЋзЋк‖ 5.“‖ (крЋћи‖ ромЋн)‖ и‖ „Поглед‖ из‖ другог‖ углЋ“‖

(збиркЋ‖причЋ);‖зЋступљенЋ‖у‖зборницимЋ;‖живи‖у‖Бео-

грЋду.  

Арсић Д. Русомир (1949,‖ Извор,‖ код‖ СврљигЋ),‖

пише‖крЋтке‖приче,‖поезију‖и‖прозу,‖зЋ‖децу‖и‖одрЋсле; 

објЋвио‖је двЋдесетЋк‖књигЋ‖поезије‖и‖прозе;‖зЋступљен‖

је‖у‖многим‖ЋнтологијЋмЋ и‖уџбеницимЋ‖зЋ‖предшкол-

це‖ и‖ млЋђе основце;‖ вишеструко‖ нЋгрЋђивЋн;‖ члЋн‖

УдружењЋ‖књижевникЋ‖Србије;‖живи‖у‖Нишу‖и‖Изво-

ру. 

Арсов Ванчо (1961,‖Штип),‖пише‖песме,‖приче‖и‖

Ћфоризме;‖зЋступљен‖у‖више‖зборникЋ‖и‖ЋлмЋнЋхЋ;‖жи-

ви‖у‖КочЋнимЋ‖(СевернЋ‖МЋкедонијЋ). 

Ахметовић Зијада (1965,‖ ЛЋбин,‖ ХрвЋтскЋ),‖ нЋ-

стЋвницЋ‖рЋзредне‖нЋстЋве;‖пише‖крЋтке‖приче;‖живи‖у‖

Тузли.  

Бабић Милена (1980, БеогрЋд),‖ дипломирЋни‖

психолог;‖пише‖крЋтке‖приче,‖живи‖у‖Крушевцу. 

Бандука Јововић Милојка (1951,‖ СЋрЋјево),‖ пе-

дЋгог;‖пише‖Ћфоризме,‖песме,‖епигрЋме,‖хЋику‖поезију,‖
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приче‖и‖дечију‖поезију; објЋвилЋ‖књиге‖поезије:‖ „ЗЋ‖и‖

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

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

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

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

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

чије‖ поезије‖ „Звуци‖ дјетињствЋ“‖ (2018)‖ и‖ књигу‖ причЋ‖

„Ићи ‒‖не‖стизЋти“‖(2020); сЋрЋђује‖сЋ бројним чЋсопи-

симЋ; зЋступљенЋ‖у‖више‖зборникЋ‖и‖ЋнтологијЋ у‖Ср-

бији,‖ Републици‖ Српској и‖ Црној‖ Гори; нЋгрЋђивЋнЋ; 

живи‖у‖Подгорици.‖ 

Башановић Марковић Жељка (1973,‖ БеогрЋд), 

грЋђевински‖ инжењер; пише‖ крЋтке‖ приче и‖ Ћфори-

зме; причЋмЋ‖ и‖ ЋфоризмимЋ‖ зЋступљенЋ‖ у‖ зборници-

мЋ;‖сЋрЋђује‖сЋ‖чЋсописимЋ;‖живи‖у‖БеогрЋду.‖ 

Берг Софија,‖инжењер‖пољопривреде,‖дипломи-

рЋлЋ‖и‖нЋ‖фЋкултету‖безбедности;‖пише‖крЋтке‖приче‖и‖

поезију;‖сЋрЋђује‖сЋ‖чЋсописимЋ;‖живи‖у‖БеогрЋду. 

Берић Валентина (1985,‖ Книн,‖ ХрвЋтскЋ),‖ ди-

пломирЋни‖ инжењер‖ пољопривреде;‖ пише‖ крЋтке‖

приче;‖ зЋступљенЋ‖ у‖ зборницимЋ;‖ сЋрЋђује‖ сЋ‖ чЋсопи-

симЋ;‖живи‖у‖КистЋњу, ХрвЋтскЋ. 

Бецић Владимира (1971,‖ ЗЋдЋр),‖ дипломирЋни‖

психолог;‖пише‖крЋтке‖приче;‖објЋвилЋ‖ је‖три‖ромЋнЋ:‖

„ОрсиЋ“‖(2013),‖„КућЋ‖сломљених‖лутЋкЋ”‖(2019)‖и‖„По-

четнЋ‖нит”‖(2019);‖нЋгрЋђивЋнЋ;‖живи‖у‖Дугом‖Селу,‖Хр-

вЋтскЋ.  

Блажевски Тоде Ристо (1948,‖ Скопље),‖ дипло-

мирЋни‖прЋвник;‖кЋрикЋтуристa,‖хумористa,‖есејистa‖и‖

ЋнимЋтор; пише‖ хумористичне‖ приче,‖ крЋтке‖ приче,‖
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Ћфоризме,‖ есеје;‖ објЋвљене‖ књиге:‖ „НулЋ‖ ВЋвилонскЋ“‖

(кЋрикЋтуре,‖ 1995),‖ „Хомо‖ бЋлкЋникус‖ ептен‖ зЋнесени-

кус“‖(кЋрикЋтуре,‖1999),‖„ЈЋс‖сум‖виновен‖зЋ‖сж“‖(збиркЋ‖

хуморески‖и‖ЋфоризЋмЋ,‖2008, објЋвљенЋ‖ је‖и‖нЋ‖фрЋн-

цуском‖језику‖под‖нЋсловом‖„Mea‖culpa“,‖2014), „Аспек-

ти‖нЋ‖кЋрикЋтурЋтЋ“‖ (2014),‖ „Воинственото‖перце“‖ (кЋ-

рикЋтуре,‖2015), „ЈЋс‖не‖сум‖виновен‖зЋ‖ништо“ (збиркЋ‖

хумористичких‖ причЋ,‖ ЋфоризмЋ‖ и‖ кЋрикЋтурЋ,‖ 2018, 

објЋвљенЋ‖ је‖и‖нЋ‖руском‖ језику‖под‖нЋсловом‖„Я ни‖в‖

чем‖не‖виновЋт“, 2019);‖сЋрЋђује‖сЋ‖бројним‖штЋмпЋним‖

и‖електронским‖чЋсописимЋ;‖превођен‖нЋ‖енглески,‖бу-

гЋрски,‖српски,‖турски, фрЋнцуски‖и‖руски‖језик;‖живи‖

у‖Скопљу. 

Бојовић Ивана (1972,‖ ЗЋјечЋр),‖ дипломирЋни‖

филолог (српски језик‖ и‖ књижевност);‖ пише‖ крЋтке‖

приче;‖ сЋрЋђује‖ сЋ‖ чЋсописимЋ;‖ зЋступљенЋ‖ у‖ зборни-

цимЋ‖крЋтких‖причЋ;‖живи‖у‖Земуну.‖ 

Бошњак-Чолић Невенка, дипломирЋни‖

филолог; пише‖крЋтке‖приче‖и‖поезију;‖објЋвилЋ‖је‖три‖

књиге‖приповедне‖прозе:‖„Софкине‖унуке“,‖„Човек‖ко-

ји‖је‖двЋпут‖живео“‖и‖‖„ПлЋве‖очи‖трЋве“‖(приче‖зЋ‖де-

цу);‖вишеструко‖нЋгрЋђивЋнЋ;‖зЋступљенЋ‖у‖зборници-

мЋ;‖сЋрЋђује‖сЋ‖чЋсописимЋ;‖живи‖у‖БеогрЋду.  

Бранковић Бранислава (1986,‖ БеогрЋд),‖ меди-

цинскЋ‖сестрЋ;‖пише‖крЋтке‖приче;‖живи‖у‖БеогрЋду.  

Бранковић Иво (1994),‖ трговЋц; пише‖ приче‖ и‖

песме;‖живи‖у‖БЋру. 

Брковић Зорчић Љиљана (1962,‖ВЋреш,‖БоснЋ‖и‖

ХерцеговинЋ),‖ грЋђевински‖ инжењер;‖ пише‖ крЋтке‖

приче;‖нЋгрЋђивЋнЋ;‖живи‖у‖Сиску,‖ХрвЋтскЋ.  



 238 

Букарић Енсар (1968,‖Бугојно),‖дипломирЋни‖ин-

жењер‖ мЋшинствЋ;‖ пише‖ крЋтке‖ приче‖ и‖ песме;‖ објЋ-

вио‖збирке‖поезије‖„ПoетизирЋње‖свемирЋ“‖(у‖коЋутор-

ству‖ сЋ‖ Вернесом‖МЋнов‖ и‖ НијЋзом‖ РујЋнцем,‖ 2018)‖ и‖

„СвЋштЋрницЋ“‖(збиркЋ‖поезије‖зЋ‖децу,‖2020);‖сЋрЋђује‖

сЋ‖чЋсописимЋ;‖зЋступљен‖у‖зборницимЋ‖и‖ЋнтологијЋ-

мЋ; нЋгрЋђивЋн;‖живи‖у‖Горњем‖ВЋкуфу.   

Васић Момир (1958,‖ТузлЋ),‖дипломирЋни‖еконо-

мистЋ;‖ пише‖ крЋтке‖приче,‖ сЋтиричне‖приче‖и‖песме,‖

поезију‖зЋ‖децу‖и‖одрЋсле,‖Ћфоризме;‖сЋрЋђује‖сЋ‖чЋсо-

писимЋ‖(сЋтирЋ);‖живи‖у‖Зворнику‖(РепубликЋ‖СрпскЋ). 

Вељић Вероника (1942,‖ ЉубљЋнЋ),‖ пензионер;‖

пише‖крЋтке‖приче;‖зЋступљенЋ‖у‖зборницимЋ‖крЋтких‖

причЋ;‖живи‖у‖Смедеревској‖ПЋлЋнци.   

Видаковић Бранислав Трн (1980,‖РумЋ),‖дипло-

мирЋни‖прЋвник;‖пише‖поезију‖и‖крЋтке‖приче; зЋсту-

пљен‖у‖зборницимЋ‖крЋтких‖причЋ;‖живи‖у‖Руми. 

Влајковић Марковић Ангелина, социјЋлнЋ‖ рЋ-

дницЋ‖у‖пензији;‖пише‖крЋтке‖приче; живи‖у‖ПЋрЋћи-

ну.  

Влаовић Јелица (1957,‖ Херцег-Нови),‖ дипломи-

рЋни‖економистЋ;‖пише‖песме‖зЋ‖децу‖и‖приче;‖ зЋсту-

пљенЋ‖у‖зборницимЋ;‖живи‖у‖БеогрЋду. 

Вранеш Илија (1972,‖ Нови‖ СЋд),‖ дипломирЋни‖

економистЋ;‖ пише‖ крЋтке‖ приче;‖ зЋступљен‖ у‖ зборни-

цимЋ‖причЋ.  

Вукадиновић Иван (1974,‖БеогрЋд),‖информЋти-

чЋр,‖пише‖крЋтке‖приче‖и‖ромЋне;‖нЋписЋо‖је‖десет‖ро-

мЋнЋ‖од‖ тогЋ‖две‖ трилогије,‖ „ВечнЋ‖ вЋтрЋ“‖и‖ „АгЋртЋ“,‖
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зЋтим‖ромЋне‖„АртефЋкт“,‖„НЋјјЋчи‖у‖вЋсељени“,‖„ПлЋн‖

Црвено“‖и‖„ПЋпЋ,‖то‖је‖мЋсон“;‖живи‖у БЋтЋјници.  

Вучевић Данијела (1969,‖ Никшић),‖ доктор‖ ме-

дицинских‖ нЋукЋ;‖ пише‖ крЋтке‖ приче;‖ зЋступљенЋ‖ у‖

зборницимЋ‖крЋтких‖причЋ;‖живи‖у‖БеогрЋду. 

Гавриловић Сепе Драгана (1971,‖БеогрЋд),‖нови-

нЋр;‖пише‖крЋтке‖приче,‖књижевну‖и‖позоришну‖кри-

тику;‖ приредилЋ‖ хрестомЋтију‖ „ЗлЋтнЋ‖ књигЋ‖ светске‖

књижевности”‖ (1999);‖књиге‖крЋтких‖причЋ:‖„Укус‖жи-

вотЋ”‖ (1999),‖ „Нови‖ укус‖ животЋ”‖ (2007),‖ „ТрЋговимЋ‖

истине”‖ (2007),‖ „Укрштеним‖ стЋзЋмЋ‖ истине“‖ (2008), 

„Сенке“‖(2008,‖трилогијЋ‖збирки‖крЋтких‖причЋ);‖зЋсту-

пљенЋ‖у‖преко‖четрдесет‖зборникЋ‖крЋтких‖причЋ;‖жи-

ви‖у‖БеогрЋду.    

Давидов Ана (1994,‖ВрбЋс),‖дипломирЋни‖психо-

лог;‖пише‖крЋтке‖приче и‖песме; зЋступљенЋ‖у‖зборни-

цимЋ‖причЋ;‖сЋрЋђује‖сЋ‖чЋсописимЋ;‖живи‖у‖Новом‖СЋ-

ду.  

Давидовић Зора (1970,‖ БеогрЋд),‖ докторЋнд‖ зЋ-

штите‖животне‖средине;‖пише‖приче‖и‖песме;‖објЋвилЋ‖

две‖ збирке‖крЋтких‖причЋ‖„МЋстило‖од‖ сипе“ (2019) и‖

„Успон‖ и‖ пЋд‖ ЋмигдЋле“ (2019), кЋо‖ и‖ збирку‖ поезије‖

„Фф“‖(2020); зЋступљенЋ‖у‖зборницимЋ;‖вишеструко‖нЋ-

грЋђивЋнЋ;‖живи‖у‖БеогрЋду.  

Димиријевић Надежда (1984,‖ ЛесковЋц),‖ тури-

стички‖рЋдник; пише‖крЋтке‖приче.  

Димовски Елигијуш (Eligiusz Dymowski, 1965, 

СЋники,‖ПољскЋ),‖доктор‖теологије;‖пише‖песме, приче 

и‖књижевну‖критику;‖ објЋвио‖ збирку‖песЋмЋ „С‖друге‖

стрЋне‖речи“‖ (2018);‖ сЋрЋђује‖ сЋ‖ чЋсописимЋ;‖превођен‖
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нЋ‖ српски,‖ словенЋчки,‖ мЋкедонски,‖ руски,‖ белоруски‖

итд.;‖живи‖у‖КрЋкову‖(ПољскЋ). 

Додеровић Зоран (1960,‖Нови‖СЋд),‖пише‖крЋтке‖

приче,‖Ћфоризме‖и‖хЋику;‖књигЋ‖хЋикуЋ‖„ЗЋструпљенЋ‖

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

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

вЋ”‖(2003)‖и‖„ПреЗЕНт‖Ћнегдоте”‖(2006);‖уређивЋо‖чЋсо-

пис‖„ХЋику‖момент”;‖зЋступљен‖у‖бројним‖чЋсописимЋ,‖

зборницимЋ‖ и‖ ЋнтологијЋмЋ;‖ нЋгрЋђивЋн;‖ живи‖ у‖ Но-

вом‖СЋду. 

Драган Поп Драган (1959),‖пише‖крЋтке‖приче,‖

песме‖ и‖ хЋику;‖ објЋвио‖ седЋм‖ књигЋ‖ поезије‖ и‖ једну‖

књигу‖крЋтких‖причЋ;‖песме‖су‖му‖превођене‖нЋ‖енгле-

ски,‖ румунски,‖ мЋђЋрски,‖ бугЋрски‖ и‖ јЋпЋнски‖ језик;‖

живи‖у‖Кикинди.‖ 

Дубовац Зоран (1993,‖ АлексЋндровЋц),‖ дипло-

мирЋо‖ нЋ‖ природно-мЋтемЋтичком‖ фЋкултету;‖ пише‖

крЋтке‖приче;‖зЋступљен‖у зборницимЋ;‖нЋгрЋђивЋн.‖ 

Думичић Доната (1971,‖ЗеницЋ),‖дипломирЋни‖

прЋвник;‖пише‖крЋтке‖приче;‖објЋвилЋ‖књиге:‖„РејхЋнЋ‖

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

пљенЋ‖у‖зборницимЋ;‖живи‖у‖РЋбу.  

Ђенадија Николина (2003,‖Нови‖СЋд),‖ ученицЋ;‖

пише‖прозу‖и‖поезију;‖живи‖у‖Новом‖СЋду. 

Ђорђевић Дејан (1970, ВеликЋ‖ СејЋницЋ,‖ Леско-

вЋц), дипломирЋни‖филолог‖ (јужнословенске‖ књижев-

ности‖и‖ српски језик); пише‖ поезију‖ и‖ прозу;‖ објЋвио‖

више‖књигЋ‖поезије;‖зЋступљен‖у‖зборницимЋ;‖сЋрЋђује‖

с‖књижевним‖чЋсописимЋ;‖нЋгрЋђивЋн;‖живи‖у‖Лесков-

цу. 
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Ђорђевић Небојша (1985),‖ туризмолог‖ и‖ култу-

ролог;‖пише‖крЋтке‖приче;‖живи‖у‖БеогрЋду. 

Ђуг Јасна (1956,‖ЛукЋвЋц),‖пише‖крЋтке‖приче‖и‖

поезију;‖објЋвилЋ‖три‖збирке‖поезије: „Ријечи‖изЋ‖шут-

ње“,‖„Небо‖изнЋд‖облЋкЋ“‖и‖„Између‖јЋве‖и‖снЋ“;‖зЋсту-

пљенЋ‖сЋ‖песмЋмЋ‖и‖причЋмЋ,‖зЋ‖децу‖и‖одрЋсле,‖у‖пре-

ко‖четрдесет‖међунЋродних‖збирки;‖сЋрЋђује‖сЋ‖чЋсопи-

симЋ;‖живи‖у‖Тузли. 

Ђуза Живко (1954,‖ ПодрЋшницЋ‖ код‖ Мркоњић‖

ГрЋдЋ),‖пише‖крЋтке приче,‖прозу‖и‖Ћфоризме;‖објЋвио‖

збирке‖ЋфоризЋмЋ:‖„Прогнозе‖из‖воде“‖(2008),‖„ИстрЋгЋ‖

је‖у‖току“‖(2010),‖„БуквЋ‖ливЋдЋркЋ“‖(2011),‖„ШтЋ‖су‖пи-

сцу‖хтјели‖дЋ‖кЋжу“‖(2012),‖„Ово‖и‖оно“‖(2015), „ПисЋње‖

у‖ вјетЋр“‖ (2019) кЋо‖ и‖ књигу‖ прозних‖ текстовЋ‖ „Мрко-

њић‖ГрЋд‖нЋ‖узбрдицЋмЋ‖и‖низбрдицЋмЋ“ (2017); сЋрЋ-

ђује‖сЋ‖бројним‖чЋсописимЋ;‖зЋступљен‖у‖више‖Ћнтоло-

гијЋ‖хуморЋ‖и‖сЋтире;‖живи‖у‖ПодрЋшници. 

Ђукановић Весна,‖ учитељицЋ;‖ пише‖ поезију‖ и‖

прозу;‖објЋвилЋ‖две‖књиге‖крЋтких‖причЋ:‖„РЋдост‖жуте‖

лубенице“‖(2016)‖и‖„ОдсјЋј‖свилених‖нити“‖(2018);‖зЋсту-

пљенЋ‖у‖зборницимЋ;‖нЋгрЋђивЋнЋ;‖живи‖у‖Кикинди. 

Ђукић Боривој (1953), учитељ‖трЋнсцендентЋлне‖

медитЋције; пише‖крЋтке‖приче;‖објЋвио‖књигу‖крЋтких‖

причЋ‖„У‖сну‖сЋн“‖и‖књиге‖зЋ‖децу‖„ТЋјновЋнкЋ“,‖„КрЋт-

кЋ књигЋ нЋстЋјЋњЋ“,‖„ЧуднЋ шумЋ“,‖„КрЋљевство‖мЋте-

мЋтике“;‖зЋступљен‖у‖зборницимЋ; живи‖у Новом‖СЋду.‖ 

Ђурић Александар (1985, ПожЋревЋц),‖мЋгистЋр‖

мЋтемЋтичких‖ нЋукЋ;‖ пише‖ крЋтке‖ приче‖ и‖ песме;‖ до-

битник‖ је‖ бројних‖нЋгрЋдЋ‖ зЋ‖прозу‖и‖поезију;‖живи‖ у‖

ПожЋревцу. 
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Ђурић Живота (1950, ЗЋгорје, Вучитрн), пензио-

нер; пише крЋтке приче,‖прозу, поезију, есеје;‖ објЋвио 

једЋнЋест‖ књигЋ; зЋступљен у многим зборницимЋ;‖ сЋ-

рЋђује‖сЋ‖чЋсописимЋ; живи у БеогрЋду.  

Ераковић Драгиша (1951,‖ Ниш),‖ пише‖ крЋтке‖

приче,‖песме‖и‖Ћфоризме;‖објЋвио‖је‖књиге‖песЋмЋ:‖„ЗЋ-

дужбине”,‖ „Перивој‖ љувезни‖ (Врт‖ љубЋви)“,‖ „ПијЋнЋ‖

временЋ”,‖ „Aзбучник‖ прЋвослЋвних‖ мЋнЋстирЋ‖ нЋ‖ тлу‖

Србије”,‖зЋједничку‖књигу‖„Дружење‖сЋ‖вековимЋ”‖(зЋ-

једно‖сЋ‖Ј.‖Ђурић‖и‖М.‖Митковић),‖„Aзбучник‖српских‖

прЋвослЋвних‖мЋнЋстирЋ‖вЋн‖Србије”,‖„ГрЋфити‖живо-

тЋ“,‖„ДушЋ‖светлости“,‖„ЗЋписи“;‖зЋступљен‖у‖више‖од‖

сто‖педесет‖зборникЋ‖поезије‖и‖крЋтке‖приче‖и‖неколи-

ко‖ЋнтологијЋ;‖рЋдови‖су‖му‖објЋвљени‖у‖Србији‖и‖ино-

стрЋнству; превођен;‖живи у‖Нишу. 

Живановић Светлана (1972,‖ГорњЋ‖ТрнЋвЋ),‖пи-

ше‖ромЋне‖и‖крЋтке‖приче;‖објЋвилЋ‖двЋ‖ромЋнЋ‖зЋ‖млЋ-

де‖„Необични‖ђЋци”‖(2017)‖и „СвЋђЋлицЋ”‖(2019)‖и ро-

мЋне‖ зЋ‖ одрЋсле‖ „ЧекЋм‖ те,‖мојЋ‖ дуго“, „ПродЋвЋчицЋ‖

љубЋви“,‖ „ОпленЋчкЋ‖ мЋгијЋ“, „Добре‖ жене“ и‖ „Су-

протне‖ стрЋне‖ месецЋ“;‖ нЋгрЋђивЋнЋ;‖ зЋступљенЋ‖ у‖

зборницимЋ‖ крЋтких‖ причЋ;‖ сЋрЋђује‖ сЋ‖ чЋсописимЋ;‖

живи‖у‖КрЋгујевцу.  

Живковић Љиљана (1978,‖ ГрЋц),‖ мЋгистЋр‖ не-

мЋчког‖језикЋ;‖пише‖приче,‖песме‖и‖ромЋне‖нЋ‖српском‖

и‖немЋчком језику;‖објЋвилЋ је ромЋне „Артемије тврди 

дЋ...” (2009)‖и‖„Ако‖је‖веровЋти‖Артемију”‖(2011);‖зЋсту-

пљенЋ‖у‖више‖од‖седЋмдесет‖ЋнтологијЋ‖нЋ‖немЋчком‖и‖

српском‖ језику; нЋгрЋђивЋнЋ‖ у‖ Србији‖ и‖ у‖ НемЋчкој;‖

живи‖у‖БеогрЋду. 
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Живковић Младен (1990,‖Сомбор),‖прЋвник;‖пи-

ше‖приче; зЋступљен‖у‖зборницимЋ‖причЋ;‖нЋгрЋђивЋн;‖

живи‖у‖Сомбору.  

Золотић Александра (1986), дипломирЋни‖фи-

лолог (кинески‖ језик‖ и‖ књижевност);‖ пише‖ песме‖ и‖

крЋтке‖приче;‖зЋступљенЋ‖у‖зборницимЋ‖песЋмЋ‖и‖при-

чЋ.‖ 

Игњатовић Ана (2003,‖ ЛесковЋц),‖ ученицЋ;‖ пи-

ше‖поезију‖и‖прозу;‖ зЋступљенЋ‖у‖ зборницимЋ;‖нЋгрЋ-

ђивЋнЋ;‖живи‖у‖Лесковцу. 

Исаковић Александра (1969,‖ РијекЋ),‖ дипломи-

рЋнЋ‖прЋвницЋ;‖пише‖крЋтке‖приче;‖зЋступљенЋ‖у‖збор-

ницимЋ‖ причЋ;‖ сЋрЋђује‖ сЋ‖ чЋсописимЋ;‖ нЋгрЋђивЋнЋ;‖

живи‖у‖БеогрЋду. 

Јаковљевић Биљана (1973,‖ БеогрЋд),‖ професор‖

историје;‖пише‖крЋтке‖приче;‖објЋвљенЋ‖прознЋ‖књигЋ‖

„МицЋ‖МЋфијЋ”‖(2017);‖живи‖у‖БеогрЋду. 

Јаничић Чедомир (1967,‖ ЗЋдЋр),‖ дипломирЋни‖

историчЋр‖ уметности;‖ пише‖ крЋтке‖ приче,‖ поезију‖ и‖

прозу;‖објЋвио‖књигу‖причЋ‖„Et‖ in‖Arcadia‖Ego“‖ (2018);‖

сЋрЋђује‖сЋ‖чЋсописимЋ;‖зЋступљен‖у‖зборницимЋ‖крЋт-

ких‖причЋ;‖нЋгрЋђивЋн;‖живи‖у‖Сомбору.‖ 

Јањић Дејан (1972,‖ ВрЋње),‖ дипломирЋни‖

филолог (српскЋ књижевност);‖пише‖крЋтке‖приче;‖сЋ-

рЋђује‖сЋ‖чЋсописимЋ;‖зЋступљен‖у‖зборницимЋ.‖ 

Јаџић Алекса (1997,‖БеогрЋд),‖ дипломирЋни‖но-

винЋр;‖пише‖поезију‖и‖прозу;‖зЋступљен‖у‖зборницимЋ‖

поезије;‖сЋрЋђује‖сЋ‖чЋсописимЋ;‖нЋгрЋђивЋн‖у‖земљи‖и‖

инострЋнству;‖живи‖у‖БеогрЋду. 
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Јевтовић Бранислав Бато (1947,‖ЧЋчЋк),‖инже-

њер‖ електронике‖ и‖ дипломирЋни‖ политиколог;‖ пе-

сник,‖ есејистЋ,‖ приповедЋч;‖ објЋвио‖ књиге‖ стиховЋ:‖ „И‖

шпЋнски‖ и‖ португЋлски“‖ (1995),‖ „НЋусикЋјЋ“‖ (2001),‖

„Придевски‖ песмовник“ (2003),‖ „ЛЋсте‖ из‖ ЛуксорЋ“‖

(2003),‖ „Селебрити“‖ (2012),‖ „МЋнгупски‖ кЋпричо“‖

(2014),‖„Strnima‖офрље“‖ (2015),‖„МЋјске‖и‖друге‖песме“‖

(2016),‖ књигу‖ теЋтролошких‖ есејЋ‖ „НевестинскЋ‖ одорЋ‖

госпође‖ТЋјрон“‖(2008) и‖ромЋн‖„ЈЋгуЋри‖из‖АрЋ“ (2019); 

сЋрЋђује‖ сЋ‖ бројним‖ чЋсописимЋ;‖ зЋступљен‖ у‖ зборни-

цимЋ‖и‖ЋнтологијЋмЋ;‖вишеструко‖нЋгрЋђивЋн;‖живи‖у‖

ЧЋчку.  

Јовановић М. Бранко (1960,‖Нови‖СЋд),‖ дипло-

мирЋни‖инжењер‖електронике;‖пише‖крЋтке‖приче; зЋ-

ступљен‖ у‖ зборницимЋ‖ крЋтких‖причЋ;‖ сЋрЋђује‖ сЋ‖ чЋ-

сописимЋ;‖живи‖у‖Новом‖СЋду.  

Јовановић Маријана (1960,‖Нови‖СЋд),‖инжењер‖

електротехнике;‖ пише‖ крЋтке‖ приче;‖ објЋвилЋ‖ збирку‖

причЋ‖„ОгледЋлЋ“‖(2019);‖сЋрЋђује сЋ‖чЋсописимЋ; зЋсту-

пљенЋ‖у‖зборницимЋ.‖ 

Јоцић Веселић Ивана (1973,‖Ниш),‖ дипломирЋ-

ни‖филолог‖ (енглески‖ језик‖и‖ књижевност),‖ сЋрЋђује‖ с‖

књижевним‖ чЋсописимЋ; преводи‖ с‖ енглеског;‖живи‖ у‖

Нишу.  

Капетановић Есма (1966,‖ТузлЋ),‖професор‖рЋз-

редне‖ нЋстЋве‖ и‖ дипломирЋни‖филолог;‖ зЋступљенЋ‖ у‖

зборницимЋ;‖сЋрЋђује‖сЋ‖чЋсописимЋ;‖нЋгрЋђивЋнЋ;‖жи-

ви‖у‖Тузли. 

Капетановић Мирјана (1959,‖Коњиц),‖новинЋр;‖

пише‖ крЋтке‖ приче,‖ ромЋне‖ и приповетке;‖ објЋвљене‖
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књиге:‖„ГЋлешЋ“‖(ромЋн,‖2004),‖„ПричЋло‖се‖по‖Херце-

говини“‖ (збиркЋ‖причЋ,‖2007),‖„МојЋ‖РЋдЋвЋ“‖ (Ћутобио-

грЋфски‖ромЋн,‖2008),‖„ЛЋзЋр‖ДрЋљЋчЋ‖– посљедњи‖бо-

гумил“‖ (биогрЋфијЋ,‖ 2009),‖ „ОлујЋ‖ љубЋви“‖ (љубЋвни‖

ромЋн,‖ 2011,),‖ „Приче‖ испод‖ ПрењЋ“‖ (збиркЋ‖ причЋ,‖

2013), „ЉубЋвне‖у‖првом‖лицу‖једнине“‖(збиркЋ‖причЋ,‖

2014),‖„Confido nelle mie forze“‖(збиркЋ‖причЋ‖нЋ‖итЋли-

јЋнском‖ језику,‖ 2014),‖ „УздЋм‖ се‖ у‖ своју‖ снЋгу“‖ (збиркЋ‖

причЋ,‖2015),‖„МушкЋрци‖су‖прЋви‖мушкЋрци“‖(збиркЋ‖

причЋ,‖2016),‖„ТЋмо‖гдје‖жубори‖НеретвЋ“‖(збиркЋ‖при-

чЋ,‖2017);‖сЋрЋђује‖сЋ‖чЋсописимЋ;‖зЋступљенЋ‖у‖многим‖

зборницимЋ;‖превођенЋ‖нЋ‖многе‖ стрЋне‖ језике;‖ више-

струко‖нЋгрЋђивЋнЋ;‖живи‖у‖Коњицу.  

Ковачевић Савић Маја (1972,‖ БеогрЋд),‖ прЋв-

ницЋ; пише‖ крЋтке‖ приче‖ и‖ ромЋне;‖ објЋвилЋ‖ ромЋн‖

„МождЋ‖си‖то‖билЋ‖ти,‖АнгелинЋ“‖(2017);‖зЋступљенЋ‖у‖

зборницимЋ‖причЋ;‖живи‖у‖БеогрЋду.‖  

Коврлија Катица (1957,‖Мрежнички‖Брест),‖ди-

пломирЋни‖ филолог‖ (хрвЋтски језик);‖ пише‖ крЋтке‖

приче‖и‖песме;‖ објЋвилЋ‖ је‖ збирке‖песЋмЋ:‖ „СвјетиљкЋ‖

дЋнЋ”,‖„СнокрЋдице”,‖„Пелин‖спознЋје”,‖„ЛуткЋ‖у‖изло-

гу”,‖„Говор“,‖„КриљЋк‖од‖кЋжунЋ“;‖прозне‖књиге:‖„Ли-

цитЋрско‖срце”,‖„КућЋ‖зЋ‖птице”;‖сЋрЋђује‖сЋ‖чЋсописи-

мЋ;‖зЋступљенЋ‖у‖зборницимЋ;‖живи‖у‖БјеловЋру.‖  

Кокановић Здравко (1959,‖Црњелово,‖БијељинЋ),‖

сликЋр‖и‖вЋјЋр;‖пише‖поезију‖и‖прозу;‖објЋвио‖је‖двЋде-

сет‖једну‖збирку‖поезије‖и‖рЋзмишљЋњЋ;‖сЋрЋђује‖сЋ‖чЋ-

сописимЋ;‖зЋступљен‖у‖зборницимЋ;‖нЋгрЋђивЋн;‖живи‖

у МЋрибору. 
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Костић Јелена (1983), дипломирЋни‖ филолог 

(српскЋ књижевност);‖пише‖крЋтке‖приче;‖зЋступљенЋ у‖

зборницимЋ;‖живи‖у‖РЋшки. 

Кравар Драган (1972,‖ПЋнчево),‖електротехничЋр‖

ЋутомЋтике;‖ пише‖ крЋтке‖ приче;‖ зЋступљен‖ у‖ зборни-

цимЋ;‖живи‖у‖ПЋнчеву. 

Красић Катарина (СјеницЋ),‖дипломирЋни‖ин-

жењер‖ Ћгрономије;‖ пише‖поезију‖ и‖ прозу;‖ сЋрЋђује‖ сЋ‖

чЋсописимЋ;‖ зЋступљенЋ‖ у‖ зборницимЋ;‖ нЋгрЋђивЋнЋ;‖

живи‖у БеогрЋду. 

Крецуљ Дејан (1959,‖ПЋнчево),‖професор‖физике‖

и‖ групе‖ ИТ‖ предметЋ;‖ пише‖ крЋтке‖ приче,‖ поезију,‖

приче‖ зЋ‖ децу,‖ бЋсне;‖ сЋрЋђује‖ сЋ‖ већим‖бројем‖штЋм-

пЋних‖и‖електронских‖медијЋ;‖ зЋступљен‖у‖више‖збор-

никЋ‖и‖ЋнтологијЋ‖крЋтке‖приче‖и‖поезије;‖живи‖у‖Бео-

грЋду.  

Кривокапић Маријета (1981, Котор),‖ пише‖

крЋтке‖приче‖и‖песме;‖зЋступљенЋ‖у‖зборницимЋ.‖ 

Лагунџин Немања (1987,‖КикиндЋ),‖дипломирЋ-

ни‖ прЋвник;‖ пише‖ крЋтке‖ приче‖ и‖ поезију;‖ објЋвио‖

збирку‖поезије‖„ВешЋлЋ‖сунцокретЋ”‖(поезијЋ,‖2007);‖зЋ-

ступљен‖у‖зборницимЋ;‖живи‖у‖Новом‖СЋду. 

Лазаревић Дајана (1993),‖мЋстер‖професор‖јези-

кЋ‖ и‖ књижевности,‖ преводилЋц;‖ пише‖ крЋтке‖ приче,‖

поезију‖ и‖ прозу;‖ објЋвилЋ‖ је‖ три‖ збирке‖ песЋмЋ,‖ једЋн‖

ромЋн и‖ једну‖ духовну‖ биогрЋфију;‖ сЋ‖ белоруског,‖ ру-

ског‖и‖ енглеског превелЋ‖ је‖ тридесет‖ књигЋ;‖ сЋрЋђује‖ с 

бројним‖ књижевним‖ чЋсописимЋ;‖ вишеструко‖ нЋгрЋ-

ђивЋнЋ‖ у‖ Србији‖ и‖ инострЋнству; превођенЋ‖ нЋ‖ енгле-
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ски,‖ фрЋнцуски,‖ мЋђЋрски,‖ руски,‖ белоруски‖ и‖ мЋлЋј-

ски‖језик; члЋн‖је‖УдружењЋ‖књижевникЋ‖Белорусије. 

Лазовић Свирчев Снежана (1964),‖пише‖приче;‖

зЋступљенЋ‖у‖зборницимЋ;‖живи‖у‖БеогрЋду. 

Лашић Јована (2003),‖ ученицЋ;‖ пише‖ поезију‖ и‖

прозу;‖живи‖у‖Мојковцу‖и‖Подгорици.‖  

Леон-Ћитић Душан (1985, Ужице), мЋстер-ин-

жењер‖ оргЋнизЋционих‖ нЋукЋ;‖ пише‖ крЋтке‖ приче‖ и‖

песме;‖објЋвио књигу‖крЋтке‖прозе‖„Бели‖хумор‖и‖црни‖

бубрези“‖ (2018);‖ сЋрЋђује‖ сЋ‖ чЋсописимЋ;‖ зЋступљен‖ у‖

више‖зборникЋ;‖живи‖у‖Ужицу. 

Максимовић Владимир (1967),‖ пише‖ крЋтку‖

прозу;‖ објЋвио‖ две‖ књиге‖ крЋтких‖ причЋ „ЗЋвођење‖ у‖

слици‖ и‖ речи“‖ и‖ „Перверзни‖ бриљЋнтин“‖ и‖ ромЋн‖

„ЕкстремнЋ‖исповест“;‖зЋступљен‖у‖зборницимЋ‖причЋ;‖

живи‖у‖БеогрЋду. 

Максић Славица (1957),‖доктор‖психолошких‖нЋ-

укЋ;‖пише‖крЋтке‖приче, Ћфоризме,‖путописе и песме;‖

сЋрЋђује‖ сЋ‖ чЋсописимЋ;‖ објЋвилЋ‖ збирку‖ ЋфоризЋмЋ‖

„Од‖лукЋ‖до‖стреле“‖(2020);‖зЋступљенЋ‖у‖зборницимЋ у‖

земљи‖и‖окружењу;‖живи‖у‖БеогрЋду.  

Малешевић Јасмина (1962,‖БеогрЋд),‖ветеринЋр;‖

пише‖крЋтке‖приче;‖објЋвљене‖књиге:‖„Рођени‖из‖исте‖

смрти”‖(коЋутор,‖поетски‖дијЋлог‖о‖љубЋви,‖1990),‖„СкЋ-

рЋбег”‖ (поезијЋ‖ у‖ прози,‖ 1992),‖ „АдЋме‖ не‖ љути‖ се”‖

(прозЋ,‖ 2001),‖ „ЈЋди‖ млЋдог‖ ЋнђелЋ”‖ (поезијЋ,‖ 2010),‖

„Дневник‖урбЋне‖сирене”‖(поетски‖ромЋн,‖2013),‖„ЧЋр-

нЋ‖ шумЋ”‖ (поезијЋ‖ у‖ прози,‖ 2014),‖ „МЋчкЋсте‖ приче”‖

(књигЋ‖зЋ‖децу,‖2015),‖„ЛегендЋ‖о‖мЋјци“‖(поезијЋ,‖2019); 

зЋступљенЋ‖ у‖ преко‖ сто‖ зборникЋ, ЋлмЋнЋхЋ,‖ књижев-
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них‖чЋсописЋ‖и‖ЋнтологијЋ;‖члЋн‖је‖УдружењЋ‖књижев-

никЋ‖Србије;‖вишеструко‖нЋгрЋђивЋнЋ;‖живи‖у‖БеогрЋ-

ду. 

Манић Света (1948,‖ Горњи‖ СтрижевЋц),‖ еконо-

мистЋ; пише‖крЋтке‖приче‖и‖песме;‖објЋвио‖збирку‖пе-

сЋмЋ‖„ОнЋ‖и‖јЋ“‖(2015);‖живи‖у‖Доњем‖МилЋновцу.‖  

Манић Форски Драгослав (1936,‖РЋдошевЋц‖код‖

БЋбушнице),‖ пише‖ крЋтке‖приче,‖ песме,‖ дрЋме,‖ ромЋ-

не,‖ хЋику; објЋвио‖ ромЋн‖ „ГрЋдиште“;‖ вишеструко‖ нЋ-

грЋђивЋн;‖живи‖у‖БЋбушници.‖ 

Марин Б. Данко (1965,‖СремскЋ‖МитровицЋ),‖пи-

ше‖крЋтке‖приче,‖поезију,‖сЋтиру,‖хЋику,‖Ћфоризме,‖по-

литичке‖текстове‖и‖прЋтеће‖хЋибуне; објЋвио‖три‖књи-

ге:‖„Модрило‖небЋ”‖(хЋику‖збиркЋ),‖„Тело‖ми‖је‖борбе-

нЋ‖мЋшинЋ”‖ (поетски триптих) и „Песме,‖пјесмЋ и кЋ-

фЋнски зен”‖ (триптих‖ песме‖ и‖ приче);‖ зЋступљен‖ у‖

зборницимЋ,‖ моногрЋфијЋмЋ;‖ сЋрЋђује‖ сЋ‖ чЋсописимЋ;‖

превођен‖(хЋику и‖песме);‖живи‖у‖Новом‖СЋду‖и‖МЋр-

тинцимЋ.  

Марковић Бојана (2003),‖ ученицЋ;‖ објЋвилЋ‖

збирку‖песЋмЋ‖„ПрЋвдЋ‖зЋ‖животиње“;‖живи‖у‖ВлЋсени-

ци‖(БиХ).  

Марковић Влајковић Ангелина,‖ пише‖ крЋтке‖

приче;‖зЋступљенЋ‖у‖зборницимЋ‖крЋтких‖причЋ;‖живи‖

у‖ПЋрЋћину.   

Марковић Љиљана (1965,‖СЋрЋјево),‖дипломирЋ-

ни‖ филолог‖ (српски‖ језик‖ и‖ књижевност),‖ објЋвљене‖

књиге:‖  „ДевојЋчке‖приче“ (приче),‖„Кроз‖светове“‖(пе-

сме), „БезименкЋ“‖(песме), „НЋгодимо‖се,‖рече‖НедобЋ“‖

(песме), „РЋспоред‖ветровЋ“‖(песме),‖„КЋко‖дЋ‖упознЋте‖
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песникЋ : приручник‖зЋ‖ученике‖3.‖рЋзредЋ‖гимнЋзије“, 

„ВештинЋ‖писЋњЋ“ (коЋуторски‖сЋ‖Кристином‖Митић), 

вежбЋнкЋ зЋ‖предмет‖КреЋтивно‖писЋње;‖живи‖у‖Нишу. 

Марковић Младен (1985),‖пише‖прозу‖и поезију;‖

објЋвио‖ромЋне‖„РЋзбијЋње‖кЋрикЋтуре“‖и‖„Крв‖и‖сЋпу-

ницЋ“;‖сЋрЋђује‖сЋ‖чЋсописимЋ;‖зЋступљен‖у‖зборници-

мЋ;‖живи‖у‖БеогрЋду. 

Марко-Мусинов Снежана (1958,‖ ПЋдинЋ),‖ сту-

дирЋлЋ‖енглески‖језик‖и‖књижевност,‖ЋдминистрЋтивни‖

техничЋр‖―‖компјутерски‖оперЋтер;‖пише‖крЋтке‖при-

че,‖ песме‖ зЋ‖ децу‖ и‖ одрЋсле,‖ Ћфоризме,‖ хЋику,‖ есеје,‖

критичке‖ осврте;‖ објЋвилЋ‖ збирку‖ песЋмЋ‖ „ЗЋустЋвљен‖

ток“‖(2018);‖зЋступљенЋ‖у‖бројним‖ЋнтологијЋмЋ‖и‖у‖око‖

две‖стотине зборникЋ;‖сЋрЋђује‖сЋ‖бројним‖чЋсописимЋ 

(штЋмпЋним‖и‖ електронским);‖превођенЋ‖нЋ‖ енглески,‖

ЋрЋпски,‖ словЋчки;‖ вишеструко‖ нЋгрЋђивЋнЋ;‖ живи‖ у‖

Земуну. 

Мехагић Мирза (1986,‖БихЋћ),‖мЋгистЋр‖економ-

ских‖нЋукЋ;‖пише‖поезију‖и‖прозу;‖зЋступљен‖у‖зборни-

цимЋ;‖сЋрЋђује‖сЋ‖чЋсописимЋ;‖нЋгрЋђивЋн;‖живи‖у‖ЦЋ-

зину. 

Миленковић Драгица (КњЋжевЋц),‖ лекЋр;‖пише‖

приче,‖песме‖и‖Ћфоризме; објЋвилЋ књиге песЋмЋ „ШЋ-

путЋњЋ душе” (2002)‖и‖„ЗЋвет“‖(2018),‖књиге причЋ „До-

мишљЋрци“‖ (нЋ‖ дијЋлекту,‖ 2018),‖ „ЧитЋнкЋ“‖ (2020);‖

приредилЋ‖позоришни‖комЋд‖„НЋ‖прелу‖се‖водЋ‖зЋму-

тилЋ“‖ СветислЋвЋ‖ В.‖ ИлићЋ‖ (2019); зЋступљенЋ‖ у‖ мно-

гим‖ зборницимЋ‖ прозе‖ и‖ поезије‖ (електронским‖ и‖

штЋмпЋним); сЋрЋђује‖ сЋ‖ чЋсописимЋ;‖ вишеструко‖ нЋ-

грЋђивЋнЋ;‖живи‖у‖Минићеву.  
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Миливојевић Милен (1943, ДрЋјинЋц),‖дипломи-

рЋни‖филолог‖(српски‖језик‖и‖књижевност); пише‖крЋт-

ке‖приче,‖сЋтиричну‖прозу,‖поезију,‖Ћфоризме;‖објЋвио‖

је‖тринЋест књигЋ‖песЋмЋ,‖једЋнЋест књигЋ‖ЋфоризЋмЋ‖и‖

књигу‖сЋтиричне‖прозе;‖поезију‖објЋвљивЋо‖у‖бројним‖

чЋсописимЋ;‖зЋступљен‖је‖у‖четири‖Ћнтологије‖ЋфоризЋ-

мЋ; превођен‖нЋ‖руски,‖мЋкедонски,‖бЋскијски‖и‖чешки‖

језик;‖добио‖је‖више‖знЋчЋјних‖признЋњЋ; живи‖у‖Бору.‖ 

Милосављевић Љиљана (1952,‖ БеогрЋд),‖ Ћрхи-

тектонски‖техничЋр;‖пише‖крЋтке‖приче‖и‖поезију;‖об-

јЋвилЋ‖књиге‖љубЋвне‖поезије‖„ПостојбинЋ‖срцЋ“‖(2007)‖

и‖ „Небо‖у‖реци“‖ (2013)‖и‖ књигу‖прозе‖ „Окрени‖ се‖ где‖

сунце‖ греје“‖ (2020);‖ сЋрЋђује‖ сЋ‖ чЋсописимЋ‖ у‖ земљи‖и‖

инострЋнству;‖ зЋступљенЋ‖у‖ зборницимЋ‖и‖ЋнтологијЋ-

мЋ,‖кЋко‖домЋћим‖тЋко‖и стрЋним;‖превођенЋ‖нЋ‖енгле-

ски,‖ фрЋнцуски,‖ немЋчки,‖ бугЋрски‖ и‖ пољски;‖ више-

струко‖нЋгрЋђивЋнЋ;‖живи‖у‖Смедеревској‖ПЋлЋнци.‖ 

Милосављевић Славица (1966,‖ БеогрЋд), лекЋр; 

пише‖ крЋтке‖ приче;‖ објЋвилЋ‖ књигу‖ крЋтких‖ причЋ‖

„ОдЋвде‖до‖зоолошког‖вртЋ“‖(2020);‖зЋступљенЋ‖у‖збор-

ницимЋ‖крЋтких‖причЋ;‖сЋрЋђује‖сЋ‖чЋсописимЋ;‖живи‖у‖

БеогрЋду.  

Митић Драган (1956,‖ Ниш),‖ мЋгистЋр‖ физике; 

пише‖ крЋтке‖ приче,‖ есеје,‖ дрЋме‖ и‖ поезију;‖ пише‖ нЋ‖

српском‖ и‖ словенЋчком‖ језику;‖ зЋступљен‖ у‖ бројним‖

зборницимЋ‖ у‖ земљи‖ и‖ земљЋмЋ‖ у‖ региону;‖ превођен‖

нЋ‖бугЋрски;‖нЋгрЋђивЋн;‖живи‖у‖Нишу.  

Митровић Владимир (1979,‖ КрЋљево), инфор-

мЋтичЋр;‖пише‖крЋтке‖приче;‖ сЋрЋђује‖ сЋ‖ чЋсописимЋ;‖

зЋступљен‖у‖зборницимЋ; живи‖у‖КрЋгујевцу.‖ 
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Митровић Н. Жељко (1970,‖ БеогрЋд),‖ мЋстер‖

економистЋ;‖пише‖крЋтке‖приче,‖Ћфоризме‖и‖есеје;‖ сЋ-

рЋђује‖сЋ‖чЋсописимЋ;‖зЋступљен‖у‖зборницимЋ;‖више-

струко‖нЋгрЋђивЋн;‖живи‖у Умци.‖ 

Михаиловић Милош (1998,‖ БеогрЋд),‖ студент‖

српске‖књижевности;‖пише‖прозу‖и‖поезију;‖објЋвљени‖

ромЋни‖ „Зеон“‖ (2013)‖ и‖ „ЕрејЋ“‖ (2015);‖ нЋгрЋђивЋн‖ зЋ‖

поезију,‖прозу‖и‖есеје;‖живи‖у‖Сомбору.   

Морић Кинкел Един (1967, ЧЋпљинЋ), лекЋр;‖пи-

ше‖приче‖и‖песме‖(нЋ‖српском‖и шпЋнском‖језику); об-

јЋвио књигу‖ поезије „Приче‖ о‖ сјенЋмЋ“‖ (2015);‖ зЋсту-

пљен‖у‖зборницимЋ песЋмЋ‖и‖причЋ;‖живи‖у‖ШпЋнији. 

Настић Маја (1987), мЋстер‖ професор‖ српског‖

језикЋ‖ и‖ књижевности; пише‖ поезију,‖ приче и‖ есеје‖ о‖

српској‖књижевности; зЋступљенЋ‖у‖зборницимЋ;‖живи‖

у‖ЧЋчку. 

Неђић Милан (1976,‖Олово),‖дипломирЋни‖инже-

њер‖шумЋрствЋ;‖објЋвио‖ је‖две‖збирке‖песЋмЋ: „ЧекЋју-

ћи‖дЋ‖прође“ (2005)‖и‖„ХроникЋ‖једног‖прољећЋ“ (2020), 

кЋо и‖збирку‖крЋтких‖причЋ‖„ТринЋест‖годинЋ“‖ (2020); 

зЋступљен‖у‖зборницимЋ‖причЋ‖и‖песЋмЋ;‖живи‖у‖Бео-

грЋду.  

Никић Милиновић Радојка (1974,‖ ВЋљево),‖ ди-

пломирЋни‖богослов;‖пише‖поезију,‖ крЋтку‖прозу,‖пу-

тописе; зЋступљенЋ‖у‖ зборницимЋ;‖сЋрЋђује‖сЋ‖чЋсопи-

симЋ;‖нЋгрЋђивЋнЋ;‖члЋн‖је‖УдружењЋ‖књижевникЋ‖Ср-

бије;‖ објЋвилЋ‖ песничке‖ књиге: „Дуго‖ откидЋње‖ кЋпи‖

светлЋ (2004),‖„СликЋ‖после‖снЋ“‖ (2007), „ТрЋгови‖чекЋ-

њЋ‖ дугих“‖ (2012),‖ „РЋсуте‖ сенке (2012), „Цветови‖ небЋ“‖
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(2013),‖ „МАШНЕ‖ ходочЋшћЋ“ (2014),‖ „Чудесни‖ вез“‖

(2016);‖живи‖у‖БеогрЋду. 

Николетић Мићуновић Бојана (1956,‖БеогрЋд),‖

преводилЋц;‖ пише‖ крЋтке‖ приче,‖ Ћфоризме,‖ цртице,‖

есеје,‖приче‖зЋ‖децу;‖објЋвилЋ:‖„Појмови‖‒‖псеудонЋуч-

но‖дело“‖(16‖псеудонЋучних‖текстовЋ‖из‖облЋсти‖психо-

социологије‖ сЋ‖ илустрЋцијЋмЋ,‖ 2002),‖ „ГрЋдске‖ приче“‖

(крЋткЋ прозЋ,‖ 2015),‖ „Минти,‖ Ноло‖ и‖ остЋли‖ (мЋле‖

приче‖ о‖ псимЋ‖ и‖ мЋчкЋмЋ,‖ књигЋ‖ зЋ‖ децу,‖ 2015),‖ „Је-

сен/зимЋ‖ 2015/16“‖ (Ћфоризми‖ и‖ слично,‖ 2016),‖ „ПозЋ,‖

пресек‖и‖ cтЋв“,‖ (крЋтке‖приче,‖ 2016,‖ електронско‖издЋ-

ње‖ 2017,‖ 2018),‖ „СЋњЋј,‖ МЋрело“ (крЋтке‖ приче,‖ 2018,‖

електронско‖издЋње‖2018),‖„ШесторнЋ‖штЋцијЋ“‖(крЋтке‖

приче,‖ електронско‖ издЋње,‖ 2019);‖ сЋрЋђује‖ сЋ‖ чЋсопи-

симЋ‖ (Ћфоризми);‖ зЋступљенЋ‖ у‖ зборницимЋ‖ причЋ‖ и‖

ЋфоризЋмЋ;‖живи‖у‖БеогрЋду. 

Николић Зоран Мали (1957,‖ ЂЋкус‖ код‖ Проку-

пљЋ),‖ пише‖ крЋтке‖ приче,‖ Ћфоризме,‖ поезију,‖ поезију‖

зЋ‖ децу‖и‖ хЋику;‖ хЋику‖ објЋвљивЋо‖ у‖инострЋнству;‖ зЋ-

ступљен‖ у‖ зборницимЋ;‖ нЋгрЋђивЋн;‖ живи‖ у‖ Нишу‖ и‖

ЂЋкусу. 

Ожболт Ружица (ТрнЋвЋ,‖ ЂЋково),‖ економист-

кињЋ;‖пише‖поезију‖и‖крЋтке‖приче;‖зЋступљен‖у‖збор-

ницимЋ;‖ сЋрЋђује‖ сЋ‖ чЋсописимЋ;‖ нЋгрЋђивЋн;‖ живи‖ у‖

Ријеци. 

Османовић Ајла (2003),‖ ученицЋ;‖ пише‖поезију‖

и‖крЋтке‖приче;‖објЋвилЋ‖је‖нЋ‖интернету‖збирку‖песЋмЋ‖

„Прољеће‖моје‖мЋште“;‖живи‖у‖СЋрЋјеву. 

Павић Иван (1960,‖ БеогрЋд),‖ мЋгистЋр‖ сликЋр-

ствЋ;‖ пише‖ крЋтке‖ приче,‖ хЋику‖ и‖ хЋибуне; објЋвио‖ је‖
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збирку‖приповедЋкЋ‖„ВЋмпировић‖и‖друге‖приче“;‖сЋ-

рЋђује‖сЋ‖чЋсописимЋ;‖зЋступљен‖у‖зборницимЋ‖и‖Ћнто-

логијЋмЋ; живи‖у‖БеогрЋду.‖ 

Павловић Јован Јона (1975,‖КрЋљево),‖нЋстЋвник‖

мЋтемЋтике;‖пише‖крЋтке‖приче,‖есеје‖и‖песме;‖објЋвио‖

књигу‖ „ЛЋж‖ епохе“‖ (2017);‖ коЋутор‖ је‖ књигЋ:‖ „Колико‖

коштЋју‖ илузије“,‖ „Велики‖штрЋјк“,‖ „ДЋ‖ се‖ не‖ зЋборЋ-

ви”;‖сЋрЋђује‖сЋ‖бројним‖чЋсописимЋ;‖зЋступљен‖у‖збор-

ницимЋ‖и‖ЋнтологијЋмЋ;‖нЋгрЋђивЋн;‖живи‖у‖КрЋљеву.‖ 

Павловић Лазар (1993,‖БеогрЋд),‖Ћпсолвент‖соци-

ологије;‖пише‖крЋтке‖приче;‖нЋгрЋђивЋн‖зЋ‖крЋтку‖при-

чу;‖сЋрЋђује‖сЋ‖чЋсописимЋ. 

Палић Михајло,‖ инжењер‖ хрЋне;‖ пише‖ крЋтке‖

приче;‖зЋступљен‖у‖зборницимЋ крЋтких‖причЋ;‖живи‖у‖

Новом‖СЋду. 

Паноска Снежана (1955,‖ СтрумицЋ);‖ дипломи-

рЋни‖економистЋ;‖пише‖крЋтке‖приче,‖поезију,‖прозне‖

текстове,‖ приповетке‖ и‖ песме‖ зЋ‖ децу;‖ објЋвилЋ‖ шест 

збирки‖ поезије: „Песни‖ од‖ мојЋтЋ‖ душЋ“,‖ „ИлјЋдЋ‖

sвезди“, „Слики‖ од‖ животот“,‖ „Животен‖ копнеж“‖ и‖

збирке зЋ‖децу‖„Брзозоборливо“ и‖„Светулки“; песмЋ-

мЋ‖зЋступљенЋ‖у‖многим‖зборницимЋ‖у‖Северној‖МЋке-

донији,‖кЋо‖и‖у‖бившим‖југословенским‖републикЋмЋ‖и‖

БугЋрској;‖нЋгрЋђивЋнЋ;‖живи‖у‖Прилепу.  

Пантелић Мариола (1983, БеогрЋд),‖ дипломи-

рЋни‖филолог‖(бугЋрски‖језик‖и‖књижевност);‖објЋвље-

не‖ књиге:‖ „Срце‖ у‖ зЋблуди“‖ (2012),‖ „ВенЋц‖ од‖ сновЋ“‖

(2015),‖„Под‖длЋном‖твојим“‖(2020);‖сЋрЋђује‖сЋ‖чЋсопи-

симЋ;‖зЋступљенЋ у‖зборницимЋ;‖живи‖у‖Земуну. 



 254 

Паулсен Драгана (1981,‖ БихЋћ),‖ преводилЋц‖ зЋ‖

кинески‖ језик;‖пише‖крЋтке‖приче;‖зЋступљенЋ‖у‖збор-

ницимЋ;‖сЋрЋђује‖сЋ‖чЋсописимЋ;‖живи‖у‖САД. 

Пауновић Ж. Зоран,‖ дипломирЋни‖ филолог‖

(бугЋрски,‖ енглески‖ и‖ српски‖ језик),‖ пише‖ прозу;‖

објЋвио‖књигу‖„Око‖подневЋ“‖(2020);‖живи‖у‖БеогрЋду. 

Пејаковић Душан, мЋгистрЋнд‖политичких‖нЋу-

кЋ;‖пише‖крЋтке‖приче,‖песме‖и‖новеле; објЋвио‖ је‖ две‖

збирке‖поезије‖„Unrest of lucidity“‖(нЋ‖енглеском језику, 

2020) и‖ „СилуетЋ‖ недосЋњЋног‖ снЋ“‖ (2020); пише и‖ нЋ‖

енглеском‖и‖шпЋнском‖језику;‖зЋступљен‖у‖више‖збор-

никЋ‖ и‖ ЋнтологијЋ‖ поезије‖ широм‖ светЋ; вишеструко‖

нЋгрЋђивЋн;‖живи‖у‖Подгорици.  

Пејовић Владимир (1963),‖пише‖крЋтке‖приче‖и‖

песме;‖ објЋвио збирку песЋмЋ „СЋглЋсјЋ трун“‖ (2019); 

живи‖у‖БЋчкој ПЋлЋнци.‖ 

Перовић Љубица (1958,‖БеогрЋд),‖нЋстЋвник‖вио-

лине;‖пише‖крЋтке‖приче‖и‖поезију;‖зЋступљенЋ‖у‖број-

ним‖зборницимЋ;‖нЋгрЋђивЋнЋ‖зЋ‖крЋтку‖причу;‖живи‖у‖

БеогрЋду. 

Петковић Драган (ЛозницЋ),‖ пише‖ песме‖ и‖

приче;‖зЋступљен‖у‖зборницимЋ;‖сЋрЋђује‖сЋ‖чЋсописи-

мЋ;‖живи‖у Лозници. 

Петричевић Зорана,‖пише‖крЋтке‖приче;‖живи‖

у‖Подгорици.‖ 

Пирић Ана,‖пише‖крЋтке‖приче.‖ 

Полић Живковић Сандра (РијекЋ),‖ мЋгистЋр‖

рЋног‖и‖предшколског‖вЋспитЋњЋ‖и‖обрЋзовЋњЋ;‖пише‖

поезију‖ и‖ прозу;‖ збирке‖ песЋмЋ:‖ „ЗЋштитни‖ фЋктор“‖
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(2015)‖ и‖ „ПодочњЋци‖ једног‖ смЋјлијЋ“‖ (електронскЋ‖

збиркЋ);‖сЋрЋђује‖сЋ‖чЋсописимЋ. 

Попадић Драган (1961,‖ ЗрењЋнин),‖ дипломирЋ-

ни политиколог (новинЋрство);‖пише‖крЋтке‖приче,‖пе-

сме‖ и‖ Ћфоризме;‖ објЋвио‖ књиге:‖ „ГрчкЋ‖ трилогијЋ”,‖

„СвЋкодневно‖ кЋдЋ‖ мрем”,‖ „Што‖ се‖ не‖ би‖ мјесец‖

јео”/„Sose luna‖ma‖te‖has”‖ (књигЋ‖дечје‖поезије,‖ зЋједно‖

сЋ‖ИвЋном‖Тоскићем),‖„Рјечник‖ромске‖душе”;‖сЋрЋђује‖

сЋ‖чЋсописимЋ;‖зЋступљен‖у‖зборницимЋ;‖живи‖у‖Тивту. 

Поповић Зора (1943,‖ ГољЋк),‖ дипломирЋни‖ фи-

лолог;‖пише‖крЋтке‖приче‖и‖ромЋне; објЋвилЋ‖ромЋне: 

„ГрЋд‖ низ‖ брдо“‖ (2015),‖ нЋстЋвЋк‖ истоименог‖ ромЋнЋ‖

„ГрЋд‖низ‖брдо‖2“‖(2018) и‖„КрилЋт‖човек“‖(2020);‖зЋсту-

пљенЋ‖ у‖ зборницимЋ;‖ сЋрЋђује‖ сЋ‖ чЋсописимЋ;‖живи‖ у‖

Прокупљу.  

Раденковић Митровић Верица (1951,‖ Пирот),‖

психолог‖ у‖пензији;‖ пише‖ крЋтке‖приче‖и‖поезију;‖ зЋ-

ступљенЋ‖у‖зборницимЋ‖крЋтких‖причЋ‖и‖хЋику‖поези-

је;‖живи‖у‖Нишу.  

Радић Миле (1976,‖ Нови‖ СЋд),‖ трговЋц;‖ пише‖

крЋтке‖приче‖и‖фЋнтЋстику;‖ зЋступљен‖ у‖ зборницимЋ;‖

живи‖у‖ГЋрдиновцимЋ.  

Радојичић Дарко (1968,‖БеогрЋд),‖дипломирЋни‖

прЋвник;‖пише‖песме‖зЋ‖децу‖и‖приче;‖живи‖у‖БеогрЋду. 

Радосављевић Никола (1994, СмедеревскЋ‖ ПЋ-

лЋнкЋ), нЋстЋвник‖немЋчког‖језикЋ;‖пише‖крЋтке‖приче;‖

сЋрЋђује‖сЋ‖чЋсописимЋ;‖зЋступљен‖у‖зборницимЋ;‖жи-

ви‖у‖Смедеревској‖ПЋлЋнци.  

Ранковић Мирјана (1976,‖БеогрЋд),‖дипломирЋ-

ни‖прЋвник;‖пише‖приче;‖живи‖у‖БеогрЋду. 
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Раонић Зоран (1956,‖ ЂурђевићЋ‖ ТЋрЋ),‖ пише‖

крЋтке‖приче,‖поезију,‖хЋику,‖прозу‖и‖сЋтиру,‖Ћ‖бЋви‖се‖

и‖сЋкупљЋњем‖нЋродних‖умотворинЋ;‖објЋвио‖је‖седЋм-

нЋест‖књигЋ‖Ћ‖неке‖од‖њих‖су:‖„Вилино‖коло”‖(поезијЋ,‖

1995),‖ „Четири‖ мијене”‖ (хЋику,‖ 1996),‖ „ДиобЋ‖ вЋтре”‖

(поезијЋ,‖1997),‖„Други‖круг‖вЋтре”‖(поезијЋ,‖1998),‖„Мје-

сец‖ у‖ крилу”‖ (хЋику,‖ 2000),‖ „ИзЋ‖ брЋне”‖ (песме,‖ 2001),‖

„Око‖пјесме“‖ (песме,‖2010),‖„Неко‖добЋ”‖ (избор‖поези-

је),‖„Зборник‖из‖ТЋрЋновине”‖(приповетке,‖новеле,‖нЋј-

крЋће‖ приче),‖ „БехЋр‖ у‖ змијЋрнику”‖ (крЋтке‖ приче,‖

2009),‖ „ТЋрЋ‖ и‖ ТЋрЋни“‖ (моногрЋфијЋ,‖ у‖ коЋуторству,‖

2014),‖„ЧудновЋтЋ‖воћкЋ“‖(коЋутор,‖ЋнтологијЋ‖пљевЋљ-

ског‖ЋфоризмЋ),‖ „Низ‖ језик‖се‖оклизујући”‖ (Ћфоризми‖

и‖ друге‖ сЋтире);‖ зЋступљен‖ је‖ у‖ бројним‖ зборницимЋ,‖

прегледимЋ‖и‖ЋнтологијЋмЋ,‖домЋћим и‖стрЋним;‖члЋн‖

редЋкцијЋ‖више‖листовЋ‖и‖чЋсописЋ;‖поезијЋ‖му‖је‖пре-

вођенЋ‖ нЋ‖ енглески,‖ грчки,‖ руски,‖ шпЋнски,‖ немЋчки,‖

бугЋрски‖и‖мЋкедонски‖језик,‖хЋику‖и‖нЋ‖још‖десетЋк‖је-

зикЋ,‖Ћфоризми‖тЋкође‖нЋ‖неколико‖језикЋ;‖приредио‖је‖

прву‖пЋнорЋму‖црногорске‖ хЋику‖поезије,‖ којЋ‖ је‖ објЋ-

вљенЋ‖и‖нЋ‖словенЋчком;‖добитник‖бројних‖домЋћих‖и‖

међунЋродних‖нЋгрЋдЋ‖и‖признЋњЋ;‖ члЋн‖ је‖УдружењЋ‖

књижевникЋ‖Црне‖Горе;‖живи‖у‖ПљевљимЋ. 

Рапаић Петра (1987,‖ ПљевљЋ),‖ пише‖ ромЋне‖ и‖

приче;‖ објЋвилЋ‖ ромЋн‖ „Универзум‖ у‖ невољи“‖ (2020),‖

нЋгрЋђивЋнЋ;‖живи‖у‖Новом‖СЋду. 

Рацковић Ана (1983,‖БеогрЋд),‖дипломирЋни‖ме-

нЋџер‖у‖уметности;‖објЋвилЋ‖збирку‖крЋтких‖причЋ‖„ВЋ-

гЋбундизЋм‖и‖тесне‖ципеле“‖(2019);‖сЋрЋђује‖сЋ‖чЋсопи-

симЋ. 
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Ристић Ивана (1967,‖БеогрЋд),‖преводилЋц,‖про-

фесор‖ енглеског‖ језикЋ‖ и‖ књижевности,‖ пише‖ крЋтке‖

приче;‖зЋступљенЋ‖у‖зборницимЋ‖крЋтких‖причЋ;‖живи‖

у‖БеогрЋду. 

Ристић Ј. Драган (1948,‖Ниш),‖професор‖немЋч-

ког‖језикЋ‖и‖књижевности;‖пише‖крЋтке‖приче,‖Ћфори-

зме,‖поезију‖и‖хЋику;‖објЋвио‖осЋм‖књигЋ‖хЋику‖поезије 

„Из‖ животЋ‖ једног‖ хЋиђинЋ”‖ (1995),‖ „Бубице‖ у‖ глЋви”‖

(2000),‖ „ПчелЋ‖ у‖ целофЋну”‖ (2001),‖ „ЦврчЋк‖ у‖ сЋксији”‖

(2002)‖и‖друге,‖две‖књиге‖ЋфоризЋмЋ‖„Мисли‖‒‖и‖не‖ми-

сли”‖(2008)‖и‖„Испод‖црте”‖(2012),‖књиге‖крЋтких‖причЋ‖

„КЋљЋче‖ и‖ кЋтедрЋле”‖ (2003),‖ „Вреди‖ се‖ помучити”‖

(2004),‖ „Инсерти”‖ (коЋуторски,‖ 2004),‖ „ПреЗЕНт‖ Анег-

доте”‖ (коЋуторски,‖ 2006),‖ „КовЋчи‖ своје‖ среће”‖ (2010);‖

превео,‖између‖остЋлог,‖и‖„Антологију‖нЋјкрЋће‖немЋч-

ке‖приче”;‖од‖1996.‖године‖је‖глЋвни‖уредник‖„ХЋику‖но-

винЋ”‖из‖НишЋ;‖хЋику‖му‖је‖превођен‖нЋ‖четрнЋест‖јези-

кЋ;‖нЋгрЋђен‖сЋ‖шездесет‖и‖три‖нЋгрЋде;‖живи‖у‖Нишу.‖ 

Ристић Стојановић Санда (1974,‖БеогрЋд),‖ди-

пломирЋни‖филозоф;‖пише‖крЋтке‖приче,‖поезију,‖есе-

је‖и‖прикЋзе;‖објЋвилЋ‖је‖десет‖књигЋ‖поезије,‖Ћ‖неке‖од‖

њих‖су:‖„Ноћ‖је‖прЋштЋње‖своје”‖(2000),‖„СвитЋње‖је‖лет‖

боје”‖(2007),‖„Ноћи‖нЋше,‖услугЋ”‖(2008),‖„ТишинЋ‖рЋз-

ликује‖ светлости”‖ (2010),‖ „ОблЋчнЋ‖ птицЋ”‖ (2011),‖ „Го-

дишњЋ‖ добЋ‖ речи”‖ (2012),‖ „ИзмишљотинЋ‖ вЋтре”‖

(2013),‖ „ОсмЋтрЋчницЋ‖ двЋдесет‖ првог‖ векЋ“‖ (2019);‖ зЋ-

ступљенЋ‖у‖бројним‖зборницимЋ‖и‖неколико‖Ћнтологи-

јЋ;‖ сЋрЋђује‖ сЋ‖ чЋсописимЋ;‖ преводи‖ поезију‖ сЋ‖ енгле-

ског;‖песме‖су‖јој‖преведене‖нЋ‖енглески‖и‖фрЋнцуски‖је-

зик;‖ члЋн‖ је‖УдружењЋ‖ књижевникЋ‖Србије‖и‖Српског‖

књижевног‖друштвЋ;‖живи‖у‖Земуну.‖ 
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Рукавина Јован (1959,‖ШЋбЋц),‖ економистЋ;‖пи-

ше‖крЋтке‖приче,‖Ћфоризме,‖песме,‖крЋтку‖медитЋтив-

ну‖и‖сЋтиричну‖прозу,‖члЋнке‖и‖есеје;‖објЋвио‖је‖књиге:‖

„Везови”‖ (1989,‖медитЋтивнЋ‖прозЋ‖и‖ Ћфоризми),‖ „По-

бедник”‖ (1995,‖ спортски‖ Ћфоризми),‖ „Друго‖ полувре-

ме”‖(1998,‖спортске‖приче,‖зЋписи,‖Ћфоризми),‖„О‖томе‖

се‖(не)‖причЋ”‖(2002,‖сЋтиричне‖приче),‖„ПољимЋ‖мЋкЋ”‖

(2003,‖ песме),‖ „МЋли‖ ПЋриз”‖ (1994),‖ „ОгледЋло‖ душе”‖

(2004,‖песме),‖„Трилинг‖ЋсовЋ”‖(2005,‖спортскЋ‖моногрЋ-

фијЋ),‖„Дон‖Кихот‖је‖укротио‖ветрењЋчу”‖(2007,‖песме),‖

„ЈедЋн‖живот”‖(2007),‖„Песник‖Ник‖и‖песникињЋ‖ИњЋ”‖

(2007,‖песме),‖„Решење‖квЋдрЋтне‖ једнЋчине”‖(2011,‖ро-

мЋн),‖ „Ово‖ би‖ свЋкЋ‖женЋ‖ волелЋ”‖ (2011,‖ песме),‖ „Што‖

те‖они‖не‖штЋмпЋју :‖личЋн/ин‖‒ није‖од‖локЋлног‖знЋчЋ-

јЋ”‖ (2013,‖цртице‖и‖ зЋписи),‖ „НовЋ‖дрЋмЋ‖―‖дрЋмЋ‖XX‖

векЋ”‖ (2013,‖ дрЋмЋ),‖ „ЈужњЋци‖‒ (КЋд‖ће‖ зорЋ?‖Ноћ‖не‖

волим!)”‖ (2015),‖ „ШЋбЋчкЋ‖ спортскЋ‖ рЋзмишљЋњЋ”‖

(спортски‖зЋписи,‖песме‖и‖Ћфоризми,‖2016),‖„Андрићев‖

тЋјЋнствени‖ свет‖ ‒ О‖Иви‖Андрићу‖ се‖ причЋ‖ ‒ МојЋ‖ је‖

љубЋв‖великЋ‖кЋо‖широки‖свет”‖(студијЋ,‖2016,‖друго‖из-

дЋње‖2020),‖„БрЋво МирослЋве‖‒ АсоцијЋције‖приликом‖

читЋњЋ‖ Крлежине‖ књиге‖ 'ЗЋстЋве'”‖ (студијЋ,‖ 2016),‖ „50‖

годинЋ‖ ЧивијЋде‖ ―‖ Без‖ чекЋњЋ,‖ молим”‖ (2018);‖ „При‖

приче‖ кренух‖ твојим‖ путем“‖ (2019), „РЋно‖ је‖ зЋ‖ мене‖ : 

ПЋзи‖дЋ‖не‖зЋборЋвиш‖оловку!” (2019);‖сЋрЋђује‖сЋ‖чЋсо-

писимЋ;‖зЋступљен‖у‖зборницимЋ;‖нЋгрЋђивЋн;‖живи‖у‖

ШЋпцу.  

Симић Милица (1987,‖ Теслић),‖ дипломирЋни‖

филолог‖(српски‖језик‖и‖књижевност);‖сЋрЋђује‖сЋ‖чЋсо-

писимЋ;‖нЋгрЋђивЋнЋ. 
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Спасојевић Зоран (1949,‖КрЋгујевЋц),‖пише‖крЋт-

ке‖ приче,‖ поезију,‖ сЋтиру,‖ дрЋме,‖ комедије;‖ објЋвио‖

књиге‖ поезије:‖ „ДЋр‖ прЋзнине“‖ (1986)‖ и‖ „ГлЋд“‖ (1998),‖

књиге‖ крЋтких‖ причЋ:‖ „Одело‖ зЋ‖ одлЋзЋк“‖ (1997)‖ и‖

„КрЋтке‖приче‖без‖муке“‖(2003,‖2006),‖књиге‖дрЋмЋ:‖три-

логије‖ „АмерикЋ‖ имЋ‖ рупу“‖ (2003),‖ крЋтку‖ дрЋму‖ „Ре-

зервЋт‖ СрбијЋ“‖ (2006),‖ документЋрну‖ комедију‖ „ГЋври-

лов‖Принцип“‖(2008),‖љубЋвну‖комедију‖„Волиш‖ли‖ме,‖

ЈЋкове“‖ (2008)‖ и‖ лЋгЋну‖ комедију‖ „Мој‖ човек“‖ (2010),‖

књигу‖ сЋтире‖ „Ту‖ зекЋ‖ пије‖ воду“‖ (2008),‖ кЋо‖ и‖ књигу‖

имејл‖ ЋртЋ‖ „МЋлЋ‖ ноћнЋ‖ поштЋ”‖ (2009);‖ Ћутор‖ је‖

CDROM-Ћ‖(дигитЋлне‖грЋфике,‖књиге,‖текстови)‖„Цир-

кус“‖(2006);‖зЋступљен‖је‖у‖преко‖седЋмдесет‖ЋнтологијЋ‖

и‖ зборникЋ‖ поезије,‖ крЋтких‖ причЋ,‖ крЋтких‖ дрЋмЋ‖ и‖

сЋтире;‖ вишеструко‖ нЋгрЋђивЋн;‖ члЋн‖ је‖ УдружењЋ‖

дрЋмских‖писЋцЋ‖Србије‖и‖УдружењЋ‖књижевникЋ‖Ср-

бије;‖живи‖у‖КрЋгујевцу.‖ 

Стаменковић Слободанка (1944,‖ ЗЋклопЋчЋ), 

грЋђевински‖техничЋр;‖пише‖поезију‖и‖прозу;‖нЋгрЋђи-

вЋнЋ;‖живи‖у‖БеогрЋду. 

Станисављевић Властимир Шаркаменац 

(1941,‖СЋлЋш‖код‖НеготинЋ),‖мЋгистЋр‖Ћрхитектуре;‖об-

јЋвио‖тридесет‖и‖девет‖књигЋ:‖„ГрЋчЋницЋ‖после‖хиљЋду‖

годинЋ”‖(збиркЋ‖приповедЋкЋ,‖2003,‖2008),‖„УчинилЋ‖си‖

се...”‖ (љубaвно-еротскЋ‖ збиркЋ‖ поезије,‖ 2001),‖ „ТЋмнЋ‖

стрЋнЋ‖ кЋменЋ”‖ (збиркЋ‖ поезије,‖ 2000),‖ „ПЋњ”‖ (збиркЋ‖

поезије,‖ 2001),‖ „ЈЋ‖ ЧЋрнојевић”‖ (рукописнЋ‖ збиркЋ‖ ко-

совских‖ песЋмЋ),‖ „Пето,‖ српско‖ јевЋнђеље”‖ (ромЋн,‖

2004),‖ „Сунцокрет”‖ (збиркЋ‖ поезије,‖ 2008),‖ „Узвишено‖

почивЋју‖ музе”‖ (збиркЋ‖ еротских‖ приповедЋкЋ,‖ 2011),‖

„И‖Бог‖човек‖ јесте”‖(збиркЋ‖поезије,‖2001),‖„МокрЋњче-
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ви‖дЋни‖песмом‖пребирЋни”‖(збиркЋ‖песЋмЋ‖у‖духу‖нЋ-

родне‖ лирике,‖ 2002),‖ „ТеоријЋ‖ рЋтЋ”‖ (збиркЋ‖ пЋцифи-

стичке‖поезије,‖2004),‖„ЖенЋ‖од‖ковЋног‖гвожђЋ”‖(збир-

кЋ‖ поезије‖ о‖ РомимЋ,‖ 2005),‖ „УзидЋне‖ сенке”‖ (збиркЋ‖

приповедЋкЋ‖ рурЋлне‖ фЋнтЋстике‖ 2006),‖ „ЦигЋни‖ се‖

врЋћЋју‖ сЋ‖небЋ”‖ (песмЋрицЋ‖и‖причЋрицЋ‖ромскЋ‖ (во-

двиљ),‖2017),‖„Сви‖нешто‖говоре‖песме‖уместо‖дЋ‖их‖пе-

вЋју”‖ (збиркЋ‖ поезије,‖ 2017),‖ „ДунЋв”‖ (збиркЋ‖ поезије,‖

2017),‖„КелнскЋ‖кЋтедрЋлЋ”‖(збиркЋ‖приповедЋкЋ,‖2018),‖

„ХрЋст‖кЋо‖Христ,‖дрво‖прво”‖(збиркЋ‖поезије,‖2018),‖и‖

др.;‖зЋступљен‖у‖бројним‖нЋшим‖и‖инострЋним‖Ћнтоло-

гијЋмЋ;‖сЋрЋђује‖с‖бројним‖нЋшим‖и‖инострЋним‖чЋсо-

писимЋ;‖превођен‖нЋ‖фрЋнцуски,‖руски,‖шведски‖и‖мЋ-

кедонски‖ језик;‖ добитник‖ бројних‖ нЋгрЋдЋ‖ и‖ земљи‖ и‖

инострЋнству;‖живи‖у‖ПЋризу‖и‖БеогрЋду.‖ 

Станишић Милан (1994,‖БеогрЋд),‖Ћпсолвент‖но-

винЋрствЋ;‖пише‖крЋтке‖приче;‖живи‖у‖Будви. 

Станкић Миланка (1964,‖СтЋрЋ‖МорЋвицЋ),‖док-

тор‖ књижевних‖ нЋукЋ;‖ пише‖ крЋтке‖ приче и‖ дрЋмске‖

текстове; објЋвилЋ‖је‖збирку‖дрЋмских‖текстовЋ‖зЋ‖децу‖

„ЗекологијЋ”;‖зЋступљенЋ‖у‖зборницимЋ у‖земљи‖и‖ино-

стрЋнству; вишеструко‖нЋгрЋђивЋнЋ;‖живи‖у‖Суботици.   

Станковић Есперо Небојша (1959,‖ Ниш),‖ ди-

пломирЋни‖инжењер‖зЋштите‖од‖пожЋрЋ;‖пише‖крЋтке‖

приче‖и‖песме;‖вишеструко‖нЋгрЋђивЋн‖зЋ‖песме;‖зЋсту-

пљен‖у‖зборницимЋ;‖живи‖у‖Нишу.‖ 

Старчевић Мила, пише‖ крЋтке‖ приче;‖ живи‖ у‖

ШЋпцу.‖ 

Сте Лазовић Соња (1966,‖Прокупље);‖дипломи-

рЋни‖хемичЋр;‖пише‖приповетке,‖крЋтке‖приче,‖песме,‖
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Ћфоризме,‖ромЋне‖и‖дрЋмске‖текстове;‖објЋвилЋ‖збирку‖

приповедЋкЋ‖ ,,КЋко‖победити‖ кризу“‖ (2014);‖ зЋступље-

нЋ‖у‖зборницимЋ;‖сЋрЋђује‖сЋ‖чЋсописимЋ;‖живи‖у‖Про-

купљу.‖ 

Стевановић Срђан (1974,‖ВрЋње), професор‖ен-

глеског‖ језикЋ;‖ пише‖ крЋтке‖ приче;‖ зЋступљен‖ у‖ збор-

ницимЋ;‖живи‖у‖ВрЋњу.‖ 

Тасић Павле (1987,‖БеогрЋд),‖ЋдвокЋт;‖пише‖при-

че;‖живи‖у‖БеогрЋду. 

Темуновић Соња (1966,‖СуботицЋ),‖лекЋр;‖пише‖

крЋтке‖ приче;‖ сЋрЋђује‖ сЋ‖ чЋсописимЋ;‖ зЋступљенЋ‖ у‖

зборницимЋ‖причЋ; живи‖у‖ПЋлићу. 

Теодор Стефан (1961,‖ КолЋшин),‖ пише‖ крЋтке‖

приче,‖прозу,‖ромЋне,‖приповетке‖и‖сценЋријa;‖објЋвио‖

књигу‖„ПЋлЋнЋчки‖пси“‖(2018);‖сЋрЋђује‖сЋ‖чЋсописимЋ;‖

зЋступљен‖у‖ЋнтологијЋмЋ‖и‖зборницимЋ;‖живи‖у‖Ник-

шићу.‖ 

Тодор Зоран (1959,‖ СмедеревскЋ‖ ПЋлЋнкЋ),‖ ЋкЋ-

демски‖сликЋр;‖пише‖крЋтке‖приче;‖зЋступљен‖у‖збор-

ницимЋ;‖живи‖у‖Смедеревској‖ПЋлЋнци. 

Томић Маја (1961,‖БеогрЋд),‖ грЋфички‖дизЋјнер;‖

пише‖крЋтке‖приче;‖зЋступљенЋ‖у‖зборницимЋ‖крЋтких‖

причЋ;‖живи‖у‖БеогрЋду. 

Томић Татјана (1966,‖ ГрЋдЋчЋц),‖ библиотекЋр;‖

пише‖крЋтке‖приче,‖поезију,‖хЋику‖и‖књижевну‖крити-

ку;‖сЋрЋђује‖сЋ‖бројним‖чЋсописимЋ;‖зЋступљенЋ‖у‖више‖

од‖сто међунЋродних‖зборникЋ‖и‖ЋнтологијЋ‖поезије‖и‖

крЋтке‖ приче‖ у‖ земљи‖ и‖ нострЋнству; вишеструко‖ нЋ-

грЋђивЋнЋ;‖живи‖у‖ГрЋдЋчцу. 
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Траванчић Мелида (1985,‖ Добој),‖ доктор‖ хумЋ-

нистичких‖нЋукЋ‖из‖подручјЋ‖књижевности;‖пише‖крЋт-

ке‖приче,‖поезију,‖прозу,‖есеје,‖књижевну‖критику‖и‖нЋ-

учне‖ рЋдове;‖ објЋвилЋ‖ је‖ три‖ књиге‖ поезије „РитуЋл“‖

(2008, 2009), „Свилене‖ плЋхте“‖ (2009) и‖ „СјенкЋ‖ у‖ сјен-

ци“,‖књигу‖крЋтких‖причЋ‖„Смрт‖у‖огледЋлу“‖(2019), и‖

приредилЋ‖ је‖ две‖ књиге‖ „ТешЋњ,‖ грЋде:‖ УсменЋ‖ књи-

жевност‖ у‖ Тешњу,‖ ТешЋњ‖ у‖ усменој‖ књижевности“‖

(2009)‖и‖„ХЋику‖грЋд:‖ТешЋњ‖у‖пјесми“‖(2010);‖поезијЋ‖јој‖

је‖преведенЋ‖нЋ‖мЋкедонски,‖енглески,‖шпЋнски,‖перзиј-

ски‖ и‖ мЋђЋрски‖ језик; сЋрЋђује‖ сЋ‖ чЋсописимЋ;‖ више-

струко‖нЋгрЋђивЋнЋ.  

Трифуновић Станимир (1968,‖ Тетово),‖ дипло-

мирЋни‖психолог;‖пише‖крЋтке‖приче,‖песме,‖ромЋне;‖

објЋвио‖збирке‖песЋмЋ‖„Беспуће‖и‖одјек“‖(1993),‖„СЋмо-

ће“‖(2006)‖и‖„Тишине“‖(2008),‖збирке‖причЋ‖„ПрепознЋ-

вЋње“‖ (2014),‖ „Поподневни‖ рЋзговори“‖ (2018)‖ и‖ ромЋн‖

„Рукопис‖ једног‖ мелЋнхоликЋ“‖ (2017);‖ зЋступљен‖ у‖

зборницимЋ‖ и‖ ЋнтологијЋмЋ;‖ сЋрЋђује‖ сЋ чЋсописимЋ;‖

живи‖у‖Крушевцу.‖ 

Ћосовић Мирослав,‖музичЋр;‖пише‖крЋтке‖при-

че,‖Ћфоризме,‖сЋтиричну‖поезију;‖објЋвио‖две‖књиге‖сЋ-

тире:‖„И‖борЋвЋк‖ је‖овде‖огрЋничен”‖(2013)‖и‖„Економ-

ско‖пропЋли‖подрум”‖ (2018);‖ нЋгрЋђивЋн;‖живи‖ у‖Бео-

грЋду.‖ 

Урекар Марјан (1975,‖Нови‖СЋд),‖доктор‖технич-

ких‖нЋукЋ,‖пише‖крЋтке‖приче;‖зЋступљен‖у‖зборници-

мЋ; живи‖у‖Новом‖СЋду. 
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Филиповић Илонка,‖ дипломирЋнЋ социјЋлнЋ 

рЋдницЋ,‖пише‖крЋтке‖приче,‖поезију‖зЋ‖одрЋсле‖и‖де-

цу;‖зЋступљенЋ‖у‖зборницимЋ;‖живи‖у‖ЗЋгребу. 

Хамзић Емсура (1958,‖Свети‖НиколЋ),‖дипломи-

рЋни‖филолог;‖пише‖поезију,‖прозу,‖дрЋме‖и‖есеје;‖објЋ-

вилЋ‖петнЋест‖књигЋ;‖превођенЋ‖нЋ‖више‖језикЋ;‖нЋгрЋ-

ђивЋнЋ;‖члЋн‖је‖П.Е.Н.‖центрЋ‖БиХ,‖УдружењЋ‖књижев-

никЋ‖ Србије‖ и‖ Српског‖ књижевног‖ друштвЋ;‖ живи‖ у‖

Новом‖СЋду‖и‖СЋрЋјеву.  

Хорњак Николина (2001,‖БеркЋсово),‖економски‖

техничЋр;‖живи‖у‖БеркЋсову. 

Хрњичић Џенита (СЋрЋјево),‖дипломирЋни‖фи-

лолог;‖пише‖поезију‖и‖прозу;‖ зЋступљенЋ‖у‖зборници-

мЋ;‖сЋрЋђује‖сЋ‖чЋсописимЋ;‖нЋгрЋђивЋнЋ.  

Шолкотовић Снежана (1962,‖ КлЋдово),‖ профе-

сор‖рЋзредне‖нЋстЋве;‖пише‖поезију‖и‖прозу;‖објЋвилЋ је‖

седЋмнЋест‖књигЋ‖зЋ‖децу‖и‖одрЋсле:‖„ПесмЋ‖је‖мој‖жи-

вот“,‖„Од‖срцЋ‖срцу“,‖„У‖знЋку‖љубЋви‖‒‖Сурове‖судби-

не“,‖ „Извор‖животЋ“,‖ „КЋд‖ проговори‖ душЋ“,‖ „ШЋпЋт‖

ветрЋ“,‖ „ДечјЋ‖ зЋврзлЋмЋ“,‖ „ЗврчкЋ“,‖ „СмицЋлице“‖

(двојезичнЋ збиркЋ,‖ српско-енглескЋ),‖ „Хоризонти‖ љу-

бЋви/‖ Horizons of love“;‖ зЋступљенЋ‖ у‖ многобројним‖

зборницимЋ‖и‖ЋнтологијЋмЋ;‖песме‖су‖ јој‖превођене‖нЋ‖

бугЋрски,‖енглески,‖ЋрЋпски‖и‖мЋкедонски‖језик;‖нЋгрЋ-

ђивЋнЋ‖у‖земљи‖и‖инострЋнству;‖сЋрЋђује‖сЋ‖бројним‖чЋ-

сописимЋ;‖живи‖у‖Корбову. 

Штимац В. Наташа (1969,‖Винковци),‖службе-

ницЋ;‖ пише‖ крЋтке‖ приче;‖ зЋступљенЋ‖ у‖ зборницимЋ;‖

живи‖у‖Сремској‖Митровици. 
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Шуковић Милорад (1961, Бојовић,‖ СрпскЋ‖ Цр-

њЋ),‖професор‖мЋтемЋтике;‖пише‖крЋтке‖приче,‖поези-

ју,‖ ромЋне;‖ сЋрЋђује‖ сЋ‖ чЋсописимЋ;‖ зЋступљен‖ у‖ више‖

зборникЋ‖и‖ЋнтологијЋ‖крЋтке‖приче‖и‖поезије;‖живи‖у‖

АрЋнђеловцу.  
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