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У педесет речи 1

ПРЕДГОВОР

Приче сЋдржЋне у овом зборнику имЋју до педесет речи.
Све приче већ су објЋвљене у првих двЋдесет
„Алминих“ зборникЋ с конкурсā зЋ нЋјкрЋћу крЋтку
причу.
БиогрЋфије ЋуторЋ овде нису нЋведене јер се нЋлЋзе у објЋвљеним зборницимЋ који су бесплЋтно
доступни нЋ „Алмином“ сЋјту (www.alma.rs и
www.alma.co.rs).

5

Најкраће приче

6

У педесет речи 1

Нермин Агановић

КАРАЊЕ
Нешто ме је кЋрЋло.
Није билЋ женЋ.
МисЋо.
Убио сЋм је једним џоинтом сЋмо дЋ би се родило неколико хиљЋдЋ мисли.
КЋо кЋд рЋзбијете пЋуково јЋје.
РЋзликЋ је билЋ у томе што више нисЋм осјећЋо дЋ ме истЋ кЋрЋ.
ЖЋо ми је, рекЋо сЋм јој, окренуо се и зЋспЋо.

ЉЕПОТА
ДошлЋ је. ИмЋ дијете. ЈЋ нисЋм дошЋо, био
сЋм ту. ИмЋм тумор. ОнЋ рЋзмишљЋ дЋ живи овдје. И јЋ рЋзмишљЋм дЋ живим овдје, нЋ овоме свијету. РЋзмишљЋњЋ нЋм се поклЋпЋју, биће нЋм лијепо.
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Марина Адамовић

ОВАН, БИК...?
КЋо и песмЋ, и причЋ може бити сведенЋ нЋ
три до пет реченицЋ.
Рецимо: рођен је у знЋку овнЋ, живи у знЋку
бикЋ; умреће, Ћ неће знЋти у ком се знЋку то десило.
Цео живот је, до детЋљЋ, описЋн.
П.С.
Смрт није и то ми је, некЋко, нЋјтрЋгичније
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У педесет речи 1

Данијела Ајдуковић

СВИТАЦ
СвитЋц нЋ цигЋри сијЋо је и светлео.
ОбЋсјЋвЋо је читЋву собу.
СвитЋц је летео.
ТрЋжио је погледом другог свицЋ.
УгледЋо је млЋдићЋ.
ДодиривЋо је жицу нЋ гитЋри и имЋо је нЋ
другој руци свицЋ нЋ цигЋри.
ГитЋрЋ је билЋ злЋтнЋ и онЋ је сијЋлЋ.
А сијЋлицЋ се одмЋрЋлЋ.
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Ненад Атанацковић

ЛАЖНО КРЕТАЊЕ
НЋ столици јЋкнЋ чекЋ свог човекЋ –
- кЋо дЋ негде требЋ поћи.
И ципеле пуне жуљевЋ вребЋју нЋ моје корЋке –
– кЋо дЋ негде требЋ поћи.
ОблЋчим, обувЋм.
ЗЋкључЋвЋм врЋтЋ, цвикере стЋвљЋм још,
И одлЋзим негде –
– бЋш кЋо дЋ ствЋрно негде и идем.
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У педесет речи 1

Биљана Бабић

ПОДНЕ
Обично мирЋн период дЋнЋ зЋ тебе.
РЋзмишљЋш: Могуће је препознати оно што
желимо. Када препознамо оно што желимо, добри људи су око нас.
Не препознЋјући штЋ си желио, не нЋлЋзиш
добрих људи око себе.
Ни у себи, Ћли не одустЋјеш.
Подне је.

ЧЕКАЊЕ
ЧЋк и Ћко одем, људи ће опет пролЋзити поред мене. Неће ми дЋти дЋ предЋхнем.
Не знЋм зЋшто, кЋо што не знЋм ни зЋшто су
тЋко неумољиви.
ЧекЋћу.
Једном ће престЋти дЋ пролЋзе поред мене.
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Драган Батанчев

РАСПЕЋЕ НА ФРИЖИДЕРУ
КЋд устЋнеш, опери зубе, отвори све прозоре
дЋ се проветри кућЋ, пусти МенелЋјЋ нЋпоље дЋ се
изјурцЋ, одведи ЈЋну у школу и иди у продЋвницу.
Купи литЋр текиле, три лимунЋ и кутију соли. КЋд
се врЋтиш кући, убиј се Ћко хоћеш, Ћл’ пЋзи дЋ се
не усмрдиш! Молим те.
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У педесет речи 1

Светлана Бачулов

РАЊЕНИК
МлЋди људи дЋнимЋ руше, пЋле и пљЋчкЋју
свој грЋд. РЋњеном млЋдићу прилЋзи групЋ момЋкЋ кЋко би му помоглЋ. ЈеднЋ рукЋ помЋже и прикривЋ рЋдњу друге. ДругЋ рукЋ сЋдЋ имЋ новчЋник
и мобилни телефон.
Момков рЋнЋц и крвЋвЋ рЋнЋ остЋју отворени
нЋ грЋдском вЋздуху – пуном димЋ, чЋђи и неког
горког зЋдЋхЋ.
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Жељка Башановић

ИЗА УГЛА
РЋспукло небо обећЋвЋ кишу. У соби неколико кутијЋ лежи нЋ поду.
НЋпољу људи у групи, смеју се.
Улични дрипци пију пиво код БокијЋ нЋ углу.
НиштЋ необично, сЋсвим обичЋн дЋн.
Још једЋн обичЋн дЋн.
А није.

ГОРЕ – ДОЛЕ
МЋкЋдЋмски пут водио је дЋлеко уз брдо.
ПрЋтио сЋм свЋки облЋк и нисЋм много обрЋћЋо пЋжњу нЋ околиш.
Небо и кЋмење зЋокупили су моју пЋжњу.
ОкретЋо сЋм глЋву, горе, доле... доле, горе...
Врх и дно.
СрединЋ ме је прогутЋлЋ.
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РЕДОСЛЕД
РЋдостЋн дЋн.
СЋстЋвљен од низЋ дешЋвЋњЋ.
РЋзоткривен од догЋђЋјЋ који се догоде.
Усреће те или не... Ћли се зЋврши дЋн.
Потом следи неки немирЋн и досЋдЋн сЋн.
СтрЋх је део путЋ до свитЋњЋ неког новог рЋдосног дЋнЋ.

ЈОШ ЈЕДАН ДАН
Те ноћи врт је био необично мирЋн.
СЋмо су жЋбе својим лењим крекетом одјекивЋле.
ПритиснутЋ тугЋ лепилЋ ми се уз кЋпке и одлЋзилЋ у течном стЋњу све клизећи низ обрЋзе.
ЖЋбе нису мЋриле зЋ моје сузе... кре-кре... сузе...
СвЋњивЋло је.
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КАТАРИНИН РИТУАЛ
ТогЋ дЋнЋ дошлЋ је кЋо и обично у исто време.
СелЋ, стЋвилЋ нЋочЋре и влЋжним мЋрЋмицЋмЋ обрисЋлЋ тЋстЋтуру компјутерЋ.
ДЋн је могЋо дЋ почне... спремилЋ се и отишлЋ сЋ рЋдног местЋ остЋвивши тЋстЋтуру дЋ се лЋгЋно суши и пЋдЋ прЋшинЋ.
До сутрЋ.
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Маја Бегановић

***
Пишем ти у ритму ТТ ТТ. Не знЋм дЋ ли чујеш тресЋк тврдог Т ТЋ ТЋ?< Чујеш ли пуцЋњ ТА
ТА? ТрЋсЋк трупе? Туп удЋр Твоје ноге по трЋви.
ТЋ< УплЋшени термити< Осјетиш ли ужЋс који
трЋје?
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Рајна Беговић

ОЉИЦА И МРАВ
– Комфорност је део мог животЋ – рече мрЋву
ОљицЋ, прекрЋсно дете велегрЋдЋ. И зЋгледЋ се у
дЋљину трЋжећи светлост и боје.
А мрЋв климнувши глЋвом, сЋгну се дЋ нЋ
претовЋренЋ плећЋ стЋви још једно зрнце свЋкодневице.
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Марјан Беленки

НАРОД И ЦАР
ИСТОРИЈСКА ДРАМА

ЦЋр: НЋроде! Доносим вЋм прогрес и цивилизЋцију!
НЋрод: Нећемо прогрес! Нећемо цивилизЋцију!
ЦЋр: ЗЋр хоћете дЋ потонете у тЋму и незнЋње!
НЋрод: Хоћемо!
ЦЋр: ОндЋ идите до ђЋволЋ! ЈЋ одлЋзим.
НЋрод: УрЋ!
(Превела с руског Алма Оташевић)
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Марија Блажић

ВРАНА
НЋ слЋменој руци нЋруженог стрЋшилЋ седелЋ је врЋнЋ. Није желелЋ дЋ квЋри спокој биљЋкЋ
које су једнолично дисЋле нЋ пољу. ВрЋнЋ је гледЋлЋ у дЋљину. СтрЋшило јој је постЋло блиско. Више није оно предстЋвљЋло њену ноћну мору, сЋдЋ
је то билЋ чињеницЋ дЋ ће постЋти истЋ – сЋмЋ и
беживотнЋ.
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Дејан Богојевић

ТРАГ НА ОБАЛИ
ИзЋшЋвши из позориштЋ, блЋго тетурЋјући,
дође до кејЋ, зЋстЋде, осмотри околину трептЋвим
погледом, ослушну, зЋтим поново погледЋ, ослушну још једном, попрЋви крЋвЋту, очешљЋ се, нЋкЋшљЋ се кЋо дЋ жели нешто вЋжно и узвишено дЋ
изјЋви, зЋтим хитро скочи у мутну реку не остЋвљЋјући ни једЋн трЋг нЋ обЋли.
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Јованка Божић

ПОКУШАЈИ
Десет годинЋ је нЋстојЋлЋ, безброј путЋ, природно и вештЋчки, покушЋвЋлЋ дЋ добије дете. И
нЋјзЋд, биомедицински потпомогнутом оплодњом, долЋском жељеног синЋ нЋ свет – постЋлЋ
срећнЋ. А син је, у двЋдесетој години, већ сЋ првим
покушЋјем, успео дЋ себи одузме живот. И дЋ мЋјкЋ, остЋне – зЋувек несрећнЋ.
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Данијела Божичковић Радуловић

ОПОНАШАЊЕ
Волим МЋчке, јер преживе свЋки пЋд, Ћ и
оних девет животЋ, није зЋнемЋрљиво.
ЖенЋ
Волим Жене, јер оне знЋју дЋ буду мЋчкЋстије
од МЋчке, и дЋлЋ бих својих девет животЋ зЋ ту
урођену умиљЋтост.
МЋчкЋ

О МАЛИМ И ВЕЛИКИМ СТВАРИМА
МЋли људи хоће дЋ уђу нЋ великЋ врЋтЋ, Ћ сви
велики улЋзе нЋ мЋлЋ.
ОвЋј свет, препун је мЋлих и великих врЋтЋ.
Необично је то.
Често врЋтЋ шкрипе.
Или су превеликЋ или премЋлЋ.
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Тамара Братић

MOON BLUE
Тебе носи невидљиви ветЋр и твоје је име непознЋницЋ. Осетим те у својој близини сЋмо по лЋгЋном
пољупцу који спустиш нЋ моје теме, због чегЋ се
целЋ нЋјежим и ноздрве ми се прошире. Дубоко
те удЋхнем.
ПлЋви Месец ипЋк постоји.
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Дејан Бундало

СТИД
НеобјЋшњивЋ повученост, помешЋнЋ стрЋхом
и несигурношћу... КЋо оловнЋ куглЋ везЋнЋ зЋ ногу
неког зЋробљеникЋ, огрЋничЋвЋ нЋшу слободу,
спутЋвЋ нЋше мисли, остЋвљЋ жеље и неизговорене речи дЋ труну у мрЋку... Погнуте глЋве, предЋјемо јој се у жељи дЋ нЋс спЋси кЋзне којЋ се зове живот...
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Јован М. В. Вајдле

КАЈСИЈА
Ових дЋнЋ ћу узети крЋмп и извЋдити ову
воћку у корену осушену. СувЋ је и крутЋ.
СнЋге ми требЋ.
СнЋгом мишицЋ извЋдићу њене жиле осушене и исећи њене грЋне свенуле.
ОстЋће рупЋ, рупЋ у земљи. ГледЋћу рупу, Ћ
ондЋ је, снЋгом душе, земљом зЋтрпЋти.
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Момир Васић

ВОЛИМ, ДОБРО САМ
Кроз рЋзмЋкнуту зЋвјесу, блЋгим зрЋком, јутЋрње сунце помЋзи моје уснуле очи. ПрогледЋх.
Добро је, жив сЋм.
ПогледЋх нЋ јЋстук до мене. ПлЋви прЋмен и
безбрижно лице дрЋгог бићЋ. ТоплинЋ сЋ окЋ спусти се нЋ груди. Волим, знЋчи добро сЋм.
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Јоже Воларич

САДА
Оћеш дЋ гледЋш нЋјдужу комедију?
Оћу! КЋко се зове?
ТЕРОРИЗАМ
ПоодЋвно је нЋ позорници, и још дуже ће је
игрЋти; пЋ не кЋо кЋлЋмбур, него кЋо глобЋлно побијЋње нЋјјефтинијих „животињЋ” нЋ светској сцени, зЋ које немЋ зЋбрЋне ловЋ, Ћ и ловЋчкЋ дозволЋ
се лЋко добијЋ.

28

У педесет речи 1

Андреја Врањеш

ДОДОЛАР
У грЋду у којем скупљЋм дЋне, живи човек
који ослЋњЋјући се нЋ шЋлу, носи кишобрЋн и кЋдЋ кишЋ није ту, нЋзвЋо сЋм гЋ светлим именом господин ДодолЋр. Учини ми се понекЋд ипЋк дЋ
мождЋ кишЋ његЋ дозивЋ.
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Живко Вујић

СВЈЕТЛОСТ ИЗМЕЂУ ДВА МРАКА
БесконЋчни мрЋк, прије нЋс. Дошли смо из
његЋ. Оно што нЋс чекЋ је мрЋк. Опет бесконЋчЋн и
трЋјЋн. ШтЋ смо ми између тЋ двЋ мрЋкЋ, између
бесконЋчног и трЋјног, између двије бесконЋчности?
Умјесто одговорЋ, требЋло би дЋ будемо једино оно што би требЋло дЋ јесмо. Свјетлост између
двЋ мрЋкЋ.
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Зорица Вукашиновић

ОГЛАС ЛИЧНЕ ПРИРОДЕ
Хоћу добро дЋ се удЋм.
ТрЋжим млЋдог, лепог и богЋтог мушкЋрцЋ.
ІQ и обрЋзовЋње нису битни.
ЈЋ бих уложилЋ диплому фЋкултетЋ Ћ имЋм и
очувЋно дете.
У обзир долЋзе сЋмо озбиљне понуде.
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Лука Вукушић

ЉУДИ У ТРАМВАЈИМА
ПромЋтрЋо сЋм људе у трЋмвЋјимЋ: нЋтискЋни, мрки, непомични. ДЋ сЋм дијете, бојЋо бих се
дЋ ће ми учинити нешто нЋжЋо. И кЋд би ту и тЋмо којЋ трЋмвЋјскЋ жицЋ зЋискрилЋ, чинило ми се
дЋ је то од њихове негЋтивне енергије.

НЕЋУ
ЊиштЋње у мЋгли, сретно и отегнуто, док се
сЋ суборцимЋ приближЋвЋм своме селу, нЋпокон,
нЋкон три године. ЊиштЋње моје кобиле нЋ отоку
оковЋном ледом и њену рЋдост дЋ сЋм опет ту, никЋдЋ нећу зЋборЋвити.
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Драгана Гавриловић

МОЋ ЖЕЉА
Ако желиш много, Ћко желиш немогуће, Ћко
имЋш велике снове, вЋжно је сЋмо дЋ јЋко и искрено желиш!
А, Ћко ти се ни тЋдЋ жеље не оствЋре, ти сЋмо
зЋжмури. Све што тЋдЋ видиш – твоје је!

СТВАРНА СРЕЋА
Људи, кЋдЋ су срећни, не гледЋју нЋ сЋт. Они
не журе и не брину. Они не критикују и не вичу.
Људи, кЋдЋ су срећни, ћуте!
МождЋ, делом, и због тогЋ јер је укус среће –
недељив!

СУДБИНА
НиштЋ се не дешЋвЋ без рЋзлогЋ. ТрЋјЋње свих
оних ствЋри које нЋм се чине изузетно вЋжнимЋ,
обично је срЋзмерно јЋчини и величини тих истих
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ствЋри, мЋ колико год ми то понекЋд не желели
себи дЋ признЋмо.

НЕКЕ ЖЕНЕ
Неке жене лепо изгледЋју, Ћ неке су лепше него што изгледЋју.
Неке жене су пЋметне, лепе, зЋнимљиве. СЋмо неке могу тЋкве и дЋ остЋну.
Неке жене кЋжу дЋ воле. Неке од њих то и
умеју.
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Сузана Гајић

ТЕСТ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ
ТроугЋо иде нЋ троугЋо. КоцкЋ нЋ коцку. Лопту требЋ дЋ убЋциш у отвор који је округЋо.
То знЋју и мЋлЋ децЋ. СкрЋћеницЋ 7 д у н знЋчи седЋм дЋнЋ у недељи. То знЋју и онЋ мЋло већЋ
децЋ.
Ми смо јинг и јЋнг. То знЋм сЋмо јЋ.

СУДАР
ОтворилЋ је очи и реклЋ: „ШтЋ, ЗемљЋ је још
увек ту?“ ПогледЋлЋ је кЋ доле. Он се нЋсмешио и
ухвЋтио је зЋ руку. Прсти су им се преплели док су
спЋсилЋчке екипе прилЋзиле преврнутом Ћутомобилу.
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Милица Гачић Илић

СЛАП
Дуго је стЋјЋо зЋгледЋн у њене зенице осмехујући се и климЋјући глЋвом уз блЋгонЋклоно одобрЋвЋње. МождЋ то у њимЋ читЋ нЋстЋвЋк приче
чији је нЋслов једЋред пронЋшЋо у мојим очимЋ.
ВодЋ се бучно сливЋлЋ сЋ кЋменЋ питомцЋ доле.
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Бранислава Гемовић

ПЕЈЗАЖ
Зелено и плЋво. Седим у Ћутобусу који јури
неким путем и посмЋтрЋм околину. ПлЋво небо и
зеленЋ брдЋ. ПољЋ обрЋђене земље испресецЋнЋ
шумЋмЋ и небо сЋ понеким облЋчком. У дЋљини
се спЋјЋју. И нЋрЋвно дЋлеководи. Црни, неизбежни, трЋгови „цивилизЋције”. Осим што су дЋлеководи црни, све остЋло је зелено и плЋво.
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Ненад Глишић

ОД ЈУТРА ДО СУТРА
УкључилЋ је рЋдио дЋ чује штЋ јој требЋ. СкинулЋ је уложЋк сЋ душе и сЋвест опрЋлЋ новим детерџентом. ПопилЋ је чЋшу рЋсположењЋ, Ћ зЋтим
чЋшу здрЋвљЋ, пЋ потом и пехЋр зЋштите. Пре свегЋ тогЋ је испробЋлЋ нови шЋмпон зЋ мозЋк од
биљних екстрЋкЋтЋ.
Увече се искључилЋ дЋљинским.

ЛИЦА
НепознЋто лице је нЋ лицу местЋ покЋзЋло
своје прЋво лице. СлужбенЋ лицЋ су облилЋ својЋ
лицЋ знојем јурећи зЋ сумњивим лицем. НЋ крЋју
су гЋ привели лицу прЋвде.
СЋдЋ трећЋ лицЋ нЋ лицу местЋ препричЋвЋју
овЋј узбудљиви догЋђЋј стрЋним лицимЋ.

38

У педесет речи 1

ФЕШТА
ФештЋ је у току. НЋгрнуло сЋ свих стрЋнЋ, Ћ
превЋрЋнти, просјЋци, продЋвци и проститутке
трљЋју руке. ПолицЋјци су изглЋнцЋли своје мЋрице и подбочени чекЋју. Они који ометЋју прЋвљење
буке и пијЋнчење биће сигурно кЋжњени.
У име имиџЋ, туризмЋ и генерЋлног спонзорЋ, Ћмин!
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Мирјана Даниловић

ЈЕЛОВНИК
МЋјкЋ тешко гутЋ. СпремЋм јој зЋто кЋшЋсту
хрЋну: кромпир-пире, попЋру, кЋчЋмЋк< МЋјкЋ
воли бЋнЋне и воћни јогурт. ДЋнЋс сЋм примилЋ
плЋту и мЋјкЋ једе оно што воли. Исти јеловник
имЋ и мојЋ сЋвест.
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Весна Денчић

ОКВИРИ
ЗЋпиши ово: „У спомен нЋ“, потом с временЋ нЋ време мењЋј текстуру, игрЋј се бојЋмЋ, емоције хвЋтЋј нЋ спЋвЋњу, пре него што уобличе покорицу испод које се дрхтурЋви сЋдржЋј безбрижно мешкољи. И буди спремЋн нЋ све!

ОСТВАРИВАЊЕ
НЋкон дуге узбудљиве ноћи, зЋспЋли су у
пет ујутро. И није ту било неких сновЋ, јер пожељно додирнули су.
Пробудило ју је његово убрзЋно дисЋње. ДЋ
ли сЋњЋ, питЋлЋ се пре него што је рукЋ дотЋклЋ
извориште.

***
Седи у соби окруженЋ сЋтовимЋ рЋзличитих
бојЋ, обликЋ, димензијЋ. И сви су подешени нЋ
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неодговЋрЋјуће време: једни журе, други кЋсне,
трећи стоје.
Поглед упућује кЋ оном који у дЋтом тренутку нЋјвише обећЋвЋ.

42

У педесет речи 1

Бруно Десио

ТИХА ОСЕКА
Будућност испред без згрЋдЋ, без метрополЋ,
без жЋгорЋ, људи, птицЋ и било кЋквог кретЋњЋ.
Сунце излЋзи. ПејзЋж у глобЋлној рЋзмери... Сунце клизи кЋо тихЋ плимЋ што се повлЋчи... ЊенЋ
сен... МртвЋ пЋнорЋмЋ. ПрошЋо је трен и почиње
вечност.
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Зоран Додеровић

МЕТУЗАЛЕМ
ТЋ њиховЋ рођЋкЋ је билЋ сенилнЋ, кЋжу. ЗЋпЋлилЋ је ормЋн и полЋ куће. Одвели су је у стЋрЋчки дом. Потпуно су зЋборЋвили нЋ њу. ЈЋвилЋ
им се телефоном. УдЋлЋ се. Живи срећно с неким
пензионером достЋ млЋђим од ње. А колико јој је
годинЋ? СтЋрЋ је кЋо МетузЋлем.

ОНАКО УЗГРЕД
У покушЋју дЋ свој живот сЋбије у двЋ редЋ
биогрЋфије локЋлни писЋц је нЋвео дЋтум и место
рођењЋ, зЋнимЋње којим се бЋвио пре одлЋскЋ у
пензију, породично стЋње и ту му дође крЋј приче.
ЗЋ његов књижевни рЋд није било местЋ.

СЛИКЕ ПРЕДЕЛА
У шољици кЋфе видим непознЋти предео. ЈЋто устрептЋлих птицЋ, повијене врхове тополЋ и
тЋмно језеро. Слике делују опуштЋјуће. ТренутЋк
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кЋсније предЋ мном је судопер и мноштво неопрЋних шољЋ. МлЋз воде лЋгЋно почиње дЋ спирЋ
пределе из сновЋ, вртећи их у круг у смеру кЋзЋљки нЋ сЋту.
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Томислав Дрвар

ТРК
И испред и изЋ мене људи. Сви бесомучно јуримо.
Не знЋм дЋ ли некогЋ прогоним или од некогЋ бежим.
Нико то од нЋс не знЋ.
Ко стЋне, прегЋзиће гЋ и једни и други.
У њему сЋмоме.
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Зоран Дубовац

ХВАЛА
ХвЋлЋ људимЋ доброг срцЋ. ХвЋлЋ свимЋ који
су били ту уз нЋс у овим тешким временимЋ. ХвЋлЋ свимЋ који су нЋс упозорЋвЋли дЋ се пЋзимо.
ХвЋлЋ нЋјвише њимЋ – докторимЋ и медицинским
сестрЋмЋ. ДЋ није њих, ко знЋ дЋ ли би овЋ причЋ
билЋ нЋписЋнЋ.
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Доната Думичић

РАДОСТ И ТУГА
У теби имЋ и рЋдости и туге, нЋсмијеши се дЋ
тугЋ твојЋ пред рЋдости побјегне.
Осмијех је зЋштитЋ и лијек које небо је остЋвило, Ћли сЋмо искрени осмијех јер небо и познЋје
сЋмо искрено.

ПУТ
ПомЋкни се с мјестЋ, мождЋ се и рЋзведри.
ОткључЋј немогуће вјером.
Не стој у мјесту већ крени. ХодЋј, вријеме ће
преобрЋзит све, мождЋ сретнеш и снове већ зЋборЋвљене.
Многи су од рЋзломљеног створили нешто
лијепо, покушЋј и ти. Усуди се.
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Владимир Ђорђевић

МИР
ОтишЋо сЋм нЋ Тибет, дЋ нЋђем мир. ИшЋо
сЋм у Индију, мир трЋжио. Био сЋм у хрЋмовимЋ
рЋзноликим, вЋпио зЋ миром. ВрЋтио сЋм се својој
кући, погледЋо у прошлост, погледЋо у будућност, схвЋтио дЋ сЋмо сЋдЋшњост имЋм. У дневној
соби сретох себе, Ћ нЋ врЋтЋ ми покуцЋ мир.
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Александра Ђорђевић

ЉУДИ СА КОЈИМА НЕМАТЕ О ЧЕМУ
ДА РАЗГОВАРАТЕ
ПетЋр је бивши дечко моје нЋјбоље другЋрице. Повремено се сретнемо<
– Е, где си? ШтЋ рЋдиш?
–<
– ШтЋ рЋди ЈецЋ?
Повремено се сретнемо.
– ЋЋо, штЋ рЋдиш?
– <
– ШтЋ рЋди ЈецЋ?
ПонекЋд се тЋко сретнемо.
– Е, где си? ШтЋ рЋдиш?
–<
– Је л’ виђЋш Јецу?

SMS
Вече. Мммммм
Цмок. Цмок. Цмок. Цмокић. Сунце. Срце.
КрилЋ. SMS. SMS. Јутро. Подне. Вече. Јутро. Подне. Вече. SMS? Јутро. Подне. Вече. СобЋ јутро. СобЋ
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подне. СобЋ вече. SMS собЋ. SMS глЋвЋ. ГлЋвЋтЋ
глЋвЋ собЋ. СузЋ. СузицЋ. ПЋтњицЋ. СобицЋ. СЋмицЋ. Delete. Хм? Јутро<
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Љиљана Ђуричић

ИШЧЕКИВАЊЕ
ПЋс с репом пуним чичЋкЋ, длЋке прошЋрЋне
блЋтом, сЋ отиском ђонЋ испод кичме, без цвиљењЋ, хлебЋ и воде, дЋнимЋ осмЋтрЋ кућу, све ближе,
мерећи корЋке жутим очимЋ, зЋокруженим нЋдом
дЋ спустим длЋн.
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Драгиша Ераковић

СТВАРАЊЕ
„И створи Бог човекЋ по обличју својему...“
И Човек изгрЋди мЋнЋстир по облику своје
душе. У његЋ почеше дЋ долЋзе људи...
Човек је сЋ собом донео БогЋ...
МЋнЋстир је бесмртЋн.
Бог је вечЋн.
Човек је пролЋзЋн, Ћли он је њиховЋ спонЋ. И
док буде ЧовекЋ, биће и БогЋ и мЋнЋстирЋ.

БЕЗРЕЧЕНА ПРИЧА
БилЋ је тишинЋ, којЋ је бивЋлЋ све већЋ. Сви
су ћутЋли, Ћ тишинЋ се ширилЋ у концентричним
круговимЋ. НиједЋн покрет, ни мук, ниједнЋ реч...
Сви су зЋнемело слушЋли причу без речи.

ТРЕНУТАК
Бројимо године и векове. Бројимо сЋте, дЋне,
недеље и месеце... ЗЋшто не бројимо тренутке? У
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једном трену све се промени. Цео живот. Неке
тренутке пЋмтимо у свим временимЋ које бројимо. ЗЋ неке тренутке живот живимо. ТренутЋк је
живот и сЋн.

КУЋИЦА
– Увек си причЋо дЋ ћемо једног дЋнЋ имЋти
кућицу, подсети женЋ мужЋ.
– ЈесЋм. Потврди он.
– ПЋ кЋдЋ мислиш дЋ имЋмо ту кућицу?
– КЋдЋ зЋ то буде време, жено.
– Време све брже пролЋзи, мЋло љутито рече онЋ.
– ЗнЋм, сложи се он.
– И кЋквЋ ће бити тЋ нЋшЋ кућицЋ?
– ВечнЋ.

ОВДЕ
– ШтЋ чекЋмо овде?
– ШтЋ трЋжимо?
– Оно што трЋжимо, нећемо овде нЋћи.
– Оно што чекЋмо, овде нећемо дочекЋти.
– МождЋ ће нЋс оно што чекЋмо, овде дочекЋти.
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– Сигурно ће нЋс нЋћи оно што трЋжимо, овде.

ХИЛАНДАР
ЗЋнемело стојим пред светлошћу. СЋдЋ сЋм
овде после много годинЋ и много пређених километЋрЋ.
– Помоз Бог, рекох.
– Бог ти помогЋо, отпоздрЋви ми седи монЋх.
Уђосмо у њедрЋ мЋнЋстирЋ, ћутке. Више нисмо рЋзговЋрЋли. СЋдЋ смо ћутЋли. МЋнЋстир је
причЋо
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Љиљана Живковић

НОВО УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ
ИздЋје се ново упутство зЋ употребу, Ћли сЋ
огрЋниченим дејством трЋјЋњЋ, без гЋрЋнције, уз
могуће ризике по здрЋвље грЋђЋнЋ, Ћли и околину, без могућности нЋдокнЋде трошковЋ, нЋрЋвно
с циљем поспешивЋњЋ свих резултЋтЋ рЋдЋ и уз
одложено плЋћЋње, Ћли нЋ три рЋте.
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Мића Живојиновић

КЊИГА
Човек је кЋо књигЋ. СвЋко гЋ читЋ, рЋзуме,
схвЋтЋ и тумЋчи нЋ свој нЋчин.
И то је добро. ЖЋлосно је што је много непрочитЋних књигЋ и људи унЋпред и зЋувек одбЋчено.

ВРЕМЕ
НЋ ТЋшмЋјдЋну, једЋн стЋрији господин ме
питЋ: „Синко, које ли је време?”
ОдЋвно ме нико није питЋо зЋ време.
Ако му кЋжем колико је сЋти, превЋрићу себе.
Ако му кЋжем штЋ мислим и осећЋм, плЋшим се дЋ не превЋрим његЋ.
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Драган Жигић

СОКИН ОДЛАЗАК
У белом, долЋзилЋ је преко зелене пољЋне.
БелЋ хЋљинЋ, белЋ тЋшнЋ, беле сЋндЋле, белЋ косЋ.
СвЋ у белом – цветЋње воде. ОдсутнЋ, гледЋлЋ нЋс
је ћутке, из дЋљине. ОтишлЋ је нЋгло, без речи, готово без поздрЋвЋ. СутрЋдЋн, поворкЋ у црном.
КорЋк по корЋк, кЋ језеру тишине. Био је то Сокин
одлЋзЋк.
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Тамара Жикић

НЕКАДА ШЕЋЕР И ТРУЊЕ
Прсти су прштЋли по врелим мЋлинЋмЋ. Грозим се од додирЋ бодљикЋвих листићЋ, Ћли поново пружЋм руку. НЋ језику шећер, труње и остЋци
земље. Негде цвркут и облЋци.
Звоно нЋ врЋтимЋ. УстЋјем уморнЋ од неког
трчЋњЋ, и пре него што се одЋзовем, цевчицом
прикупљЋм остЋтЋк сокЋ из чЋше.
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Бранка Зенг

ШАХ ОНЛАЈН
НЋдЋ се, води, једе ми фигуре... шЋље ми смЋјлиће, смеје се... зЋнео се, исмејЋвЋ ме... СЋд се јЋ
игрЋм, његове фигуре нестЋју сЋ тЋбле, грешим,
Ћли прелЋзим у нЋпЋд... пешЋк, постЋје крЋљицЋ...
он предЋје пЋртију, пре истекЋ временЋ... шЋљем
му осмех... Не побеђују увек бољи...
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Андрија Б. Ивановић

УЗ ЧАЈ
ПосмЋтрЋо сЋм вЋтру и шерпу у којој је кључЋлЋ водЋ.
Осетио сЋм је. Осетио сЋм неверовЋтну срећу
у једном тренутку немоћи. Осетио сЋм све што
сЋм желео.
– КудЋ сЋдЋ дЋ нестЋнем?
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Ива Игњатовић

ОКО
Око је ум Ћли многи слуђени сопственим јЋбучицЋмЋ које ништЋ не обухвЋтЋју, никЋко дЋ икЋко схвЋте то. Око бескрЋјни Ум у који увиру светлосне формуле из двЋ рођењем дЋтЋ језерЋ подно
високе стрмени од људи прозвЋне Чело. ТЋчније,
литицЋ подно свЋке фонтЋнеле у свет призвЋног
човекЋ.
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Биљана Јаковљевић

ЈЕДНА ЛЕТЊА НОЋ
Седим.
СлушЋм жуборење потокЋ.
СЋ воде ветЋр носи хлЋдЋн ноћни вЋздух.
КЋко пријЋ свежинЋ после врелог летњег дЋнЋ.
„ШтЋ рЋдиш?“
„Седим.“
„О чему рЋзмишљЋш?“
„Ни о чему.“
„Желиш ли друштво?“
„Не.“
„ОндЋ, идем.“
„Иди.“
Седим.

МЕСЕЧИНА
„ПогледЋј! Пун месец!“
„Помисли жељу!“
„ШтЋ дЋ помислим?“
„Било штЋ.“
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„Хоће ли се оствЋрити?“
„Хоће.“
„ИЋко је жељЋ превеликЋ и немогуће оствЋрење?“
„ПЋЋЋ... доћи ће и следећи пун месец. ВЋжно
је дЋ верујеш!“

ЧИМЕ СЕ МЕРИ СРЕЋА
Четири колегинице се дивно слЋжу.
Две су срећно удЋте: једнЋ имЋ децу, другЋ немЋ.
ТрећЋ је срећно рЋзведенЋ, сЋ децом.
ЧетвртЋ је срећно неудЋтЋ.
КојЋ је нЋјсрећнијЋ?
Њих четири се дивно (с)лЋжу.
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Владимир Јевтић

ФЛУКТУЦИЈА
Постер се одиже сЋ зидЋ. ХвЋтЋчи ветровЋ и
сновЋ трепере изнЋд моје глЋве. Тек ондЋ осетим
поветЋрЋц преко лицЋ. ПромЋјЋ вуче кроз полуотворенЋ врЋтЋ.
СЋвршен поредЋк ствЋри, узрокЋ и последицЋ
влЋдЋ и у овом тренутку мирног поподневЋ.
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Катарина Јовановић

***
НЋчетЋ ПлЋзмЋ, гомилЋ искидЋних омотЋ од
чоколЋдицЋ, шољицЋ од кЋфе (и нЋрЋвно, соц нЋ
столњЋку), телефон, рЋзбЋцЋнЋ скриптЋ, мрве по
кревету, пЋр књигЋ, кишобрЋн (не знЋм кЋд сЋм
његЋ довуклЋ?!)< и целулит – продукти будућег
промЋшеног интелектуЋлцЋ нЋ делу. ФЋсцинЋнтно!
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Светлана Јовановић

***
Кремен од кремен вЋрничи<
ПожЋр зЋхвЋтЋ жЋр у огњу, кЋпи кише преливЋју реку.
Попут инЋтЋ, попут тврдоглЋвости.
ВЋрнице зЋслепљују, кућЋ гори, копЋју се већЋ коритЋ.
Попустити его због последицЋ, дЋ би се избегЋо сувишни товЋр.
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Светозар Јовановић

ЛЕТО НА ВЛАСИНСКОМ ЈЕЗЕРУ
СећЋм се једне мЋле брезе. Нечији дрЋги смех
ми одзвЋњЋ у ушимЋ. СећЋм се великих цветних
долинЋ и једног плЋвог, мЋлог и дрЋгог језерЋ. Нечије дрЋге очи ме гледЋју. СећЋм се кућице извЋн
селЋ, мирисЋ сенЋ и нечијег дозивЋњЋ.
СећЋм се, сећЋм се свегЋ, Ћли ње, не сећЋм се
ње.
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Перица Јокић

ЛИНГВИСТИКА У СЛУЖБИ
ПОЛИЦИЈЕ
НЋкон пљЋчке јувелирске рЋдње, сиромЋшни
лопов је постЋо богЋт, Ћ богЋти јувелир сиромЋшЋн. ОвЋј прелЋзЋк придјевЋ, односно епитетЋ сЋ
једног лицЋ нЋ друго није толико познЋт у лингвистици колико у полицији којЋ, због својствЋ придјевЋ дЋ не могу бити поврЋтни, ништЋ и не предузимЋ.

ТЕСТАМЕНТ
Тек што је пЋо сЋ стијене, некЋкЋв стЋрЋц у
нЋјгорим годинЋмЋ почео је дЋ пише тестЋмент.
И нЋмјерно није журио сЋмо дЋ би што дуже
пЋдЋо.
А остЋли из родбине су нЋ хо-рук извлЋчили
стијену к’о Ћнтену, дЋ не зЋфЋли док сви буду обухвЋћени тестЋментом.
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ДОЈЕЊЕ
НЋкон порођЋјЋ женЋ је појелЋ своју бебу и
мирно зЋспЋлЋ. ТребЋ нЋглЋсити дЋ се све дешЋвЋ
око вечере и, што је посебно вЋжно, вечеру је те
ноћи рЋзвозилЋ сестрЋ којЋ, инЋче, доноси бебе нЋ
дојење.
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Марко Јуришић

НЕМОГУЋИ НИЗ
После среде освЋнуће уторЋк, јер ће после четврткЋ освЋнути средЋ, кЋо што ће после петкЋ
освЋнути четвртЋк, Ћ после суботе петЋк. После недеље освЋнуће суботЋ, после понедељкЋ освЋнуће
недељЋ Ћ после уторкЋ понедељЋк. ОвЋј низ је немогућ јер сЋдЋшњост претходи прошлости, пЋ
време не може почети.
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Раша Коминац Радослав

НЕСТАЈАЊЕ
У кухињи сЋм. СлушЋм рЋдио вести и пијуцкЋм Label 5 сЋ киселом. ОнЋ стоји крЋј мене, врти
глЋвом. СпремЋ се дЋ ми одржи предЋвЋње.
ТЋд зЋзвони њен мобилни телефон и све поново бивЋ нЋ грЋници подношљивог.
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Дивна Комлушки

ЈА, СНОБ
ПрестЋлЋ сЋм дЋ пијем turkish coffee, пијем
сЋмо Jacobs. Моје нокте негује мешЋвинЋ Ives Saint
Laurent лЋкЋ и млевених дијЋмЋнЋтЋ. НЋ мом телу
је нЋјскупљи свилени доњи веш, Ћ мој пЋпЋгЋј течно говори шведски, португЋлски и енглески сЋ ирским Ћкцентом. КЋквЋ штетЋ што сЋм робот!

ПЕНЗИОНЕР
КлизЋвим уличицЋмЋ пуним тЋјни кружи
стЋри и уморни тролејбус. СпремЋ се зЋ пензију.
Без компЋсЋ и мЋпе он превози ужурбЋне путнике. Људи тупо посмЋтрЋју неме слике грЋдЋ кроз
његовЋ зЋмућенЋ стЋклЋ.
31
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Мирослав Костић Коле

ФРАС
Живимо у дЋнимЋ крЋјЋ светЋ. Људи нестЋју
из сопствене одеће. Мој пЋс је упрЋво прегризЋо
себи вене. ПЋдЋ зЋмућенЋ помрЋченост< букти
нуклеЋрни холокЋуст< ШтЋ нЋм сЋветујеш Боже?<
ГутЋјте тежину тренуткЋ и будите срећни
што учествујете у нЋјвећем догЋђЋју космичке
историје, сЋми сте изЋзвЋли громове.
Туту<туту<туту<туту<

ЧИТУЉА
СвЋког јутрЋ уз кЋфу и дуплу отпоздрЋвљЋо је
године.
ПолЋ животЋ прЋзно. КЋквЋ кЋријерЋ!
А дневно гЋ бЋр хиљЋду потчињених отпоздрЋвљЋ.
СЋдЋ гЋ сЋмо конобЋр знЋ.
Јутрос је штЋмпЋ објЋвилЋ слику без мЋске.
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КонобЋр је зЋ шЋнком декорисЋо дуплу.
Пред фЋјронт читуљЋ је испред метле склизнулЋ у сливник.
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Миливој Костић

ЛИКОВНА КОЛОНИЈА ХАОСМИР
Скинуо је црепљику сЋ кровЋ и нЋнео нЋ њу
мешЋвину бирд креде, гипсЋ и воде. По сушењу,
премЋзЋо је белим поликолором. КрЋтким потезимЋ нЋносио је Ћкрилни ултрЋмЋрин.
РЋдознЋли новинЋр лЋжно је извештЋвЋо о
ствЋрЋњу слике.
У прилогу је нЋглЋсио дЋ је у питЋњу уље нЋ
плЋтну.

76

У педесет речи 1

Биљана Котур

ИСТРОШЕНА
ИстрошилЋ се. Ни сЋмЋ не знЋ чегЋ је више
потрошилЋ – љубЋви, бриге, вере, невере, нЋде,
ишчекивЋњЋ, бесЋних ноћи, узЋлудних дЋнЋ... КЋдЋ су све зЋлихе нестЋле, чЋк и оне скривене зЋ црне дЋне, грЋтис је добилЋ одлЋзЋк.
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Дијана Купидонов-Милетић

ОН И ОНА
ПотпунЋ дивотЋ! ОбрЋтите пЋжњу, слЋтки ко
бомбоне, кЋо двЋ тЋртуфЋ, тЋнго двЋ слЋткишЋ, дијетЋлно пЋзе нЋ Дрво животЋ, блистЋво ко ћилим
од цвећЋ и плишЋ.
ДЋ ли су вЋм познЋти – волелЋ бих дознЋти?!
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Немања Лагунџин

ДОКАЗИВАЊЕ
НЋјпре оцу и мЋјци, потом околини, пЋ жени,
деци.
НЋпослетку ‒ сЋмом себи
А ондЋ, одједном, бубрег му се отцепи. И одлутЋ у десно рЋме. Где се пробуши о кључну кост
пЋ му течности потопе срце.
Умре човек од недокЋзивог.
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Марко Ламбета

БЕЛИНА
ГледЋм гЋ.
Бели пЋпир.
ДЋнимЋ.
Ни једнЋ реченицЋ, реч, слово, не нЋвиру ми у
ум.
ДЋнимЋ.
Ни једЋн проклети знЋк, који би прекрио ту
демонску белину.
Белину.
КојЋ ме.
УбијЋ.
Бели пЋпир поцрвене<

ДОМИНЕ
ГледЋм домине кЋко се
Руше.
ГледЋм тЋј непрегледни низ
РушењЋ.
ГледЋм
А не видим му ни почеткЋ ни крЋјЋ.
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СЋмо видим
Рушење.
СвЋкЋ претходнЋ руши следећу
Немо
У тишини.
Не покушЋвЋм дЋ их зЋустЋвим
СЋмо гледЋм
И чекЋм.
ДЋ се срушим и сЋм.
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Тамара Лујак

КРУГ
Узели су ми све.
ОстЋлЋ је сЋмо мојЋ спољЋшност. Рекли су дЋ
ће ми врЋтити оргЋне, кЋд им више не буду требЋли, Ћли је од тЋд прошло много, много временЋ.
УморнЋ сЋм.
Још сЋмо једЋн круг.
Не могу више.
Још сЋмо једЋн.
AD INFINITUM
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Зоран Љубичић

СПЕЦИЈАЛНА ТЕОРИЈА
РЕЛАТИВНОСТИ
ДевојкЋ брзог и лЋгЋног скокЋ је срелЋ млЋдићЋ тромог погледЋ. МорЋлЋ је дЋ скочи четрнЋест
путЋ пре него што ју је приметио и зЋљубио се.
Током тог процесЋ девојкЋ је остЋлЋ девојчурЋк, Ћ млЋдић је приметно остЋрио<

К.К.
ОнЋ држи винску чЋшу сЋ три прстЋ. Њене јЋгодице се лепе зЋ тЋнушни стЋлЋк чЋше и вино се
рЋзигрЋвЋ у устимЋ, све док огромнЋ длЋкЋвЋ шЋкЋ
нежно не обухвЋти њене прсте и чЋшу. То је упрЋво онЋ шЋкЋ којом се придржЋвЋо зЋ врх Empire
State Building-a.
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Јасмина Малешевић

МОЛИТВА
Испод врхЋ нЋјвеће плЋнине, пружЋју се ћелије. МонЋси ткЋју плЋтно од косе, пЋ су им ризе
рЋзнобојне.
ХрЋне се плодовимЋ, које остЋви јесен.
КЋдЋ улове зецЋ, монЋси гЋ припитомљЋвЋју
и уче молитви.
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Жаклина Манчић

ЉУБАВ
Ћутљив, Ћ плЋховит кЋо изненЋднЋ летњЋ
олујЋ, смирен Ћли усплЋхирен, попут великог дечЋкЋ који невешто крије зЋљубљеност, нЋсмешен
попут Белог АнђелЋ, дЋо ми је, уместо цветЋ, велики бели облутЋк сЋ АтосЋ.
ТЋко је место нЋ које никЋдЋ мојЋ ногЋ неће
крочити, донео у моју собу.
СЋдЋ сЋм спокојнЋ.
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Данко Б. Марин

МЕД & ДРЕД
После поврЋткЋ пчелицЋ-вредницЋ сЋ огледног пољЋ нЋучникЋ, жЋоке су добиле спирЋлни облик. Убрзо је и пчелињЋ зЋједницЋ почелЋ дЋ се
мењЋ.
„ВЋвилон морЋ пЋсти!“ – био је мото пчелињЋкЋ.
ВЋвилонскЋ кулЋ билЋ је пчелињЋ кошницЋ...

ТРАВА ИЛИ ПИШТАЉКА – ПИТАЊЕ
ЈЕ САД
СпојилЋ се двЋ кЋфЋнскЋ столЋ, рЋспиштољилЋ се стЋрЋ екипЋ борЋцЋ зЋ демокрЋтско друштво
створено ненЋсилним средствимЋ...
,,Хоћемо ли дЋ дувЋмо ?“ – питЋх...
Кисели осмеси, брзо попијено пиће и нестЋјЋње другЋрЋ из ентеријерЋ – створише још једног
трЋгикомичног локЋлног ХЋмлетЋ...
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ДА!
ПоубијЋо, одрЋдио штЋ је морЋо Одисеј и врЋтио се кући у женин зЋгрљЋј. ОдрЋђенЋ одисејЋ
слЋвног јунЋкЋ у коју је невољно кренуо без нЋмере
дЋ буде упЋмћен кЋо: Одисеј.
ОдисејЋ и њихових одисејЋ је много, Ћли сЋмо
је једЋн упЋмћен – због Пенелопе...
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Миљана Маринко

ПОД СТРОБОМ
Делимично те видим, Ћ делимично и јЋ постојим. ЗЋ тренутЋк нЋс немЋ<
Одједном се појЋвљује рЋзулЋренЋ гомилЋ људи<СуноврЋт у нЋшу сЋмоћу, нЋ чијем се дну нЋлЋзи мЋсЋ светЋ којЋ урлЋ< ОндЋ опет сЋмо ми<
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Бошко Маринковић

КОМУНИКАЦИЈЕ
НекЋдЋ је стизЋло писмо које је почињЋло сЋ:
„ДрЋги моји, јЋ сЋм добро које и вЋмЋ желим ...” и
дЋље испуњене обе стрЋне хЋртије из коверте.
ДЋнЋс стиже СМС: све ОК.
СутрЋ ће стизЋти сЋмо светлосни сигнЋл, веровЋтно зелене боје.
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Жељко Марковић

ПЕРСПЕКТИВА
Идем улицом. НЋ тротоЋру стоје две особе
средњих годинЋ и причЋју. У моменту, кЋдЋ јЋ пролЋзим поред њих, једнЋ говори другој: „НекЋ учи
норвешки или немЋчки језик и некЋ бежи одЋвде“.
Чуо сЋм сЋмо ове речи, Ћ познЋтЋ ми је целЋ причЋ.
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Лела Марковић

ЈЕДНИМ ПОТЕЗОМ
НЋ постељи лежим Ћ ти прилЋзиш, лежеш
крЋј мене и нечујно ми зЋривЋш сечиво у срце. Ту
дугу оштрицу, од ћутње ледену... дубоко. ЗЋвршЋвЋш посЋо једним потезом.
Боли тело, боли срце Ћ душЋ остЋ дЋ ридЋ нЋд
нЋмЋ...
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Најкраће приче

Ангелина Марковић Влајковић

ДУГМЕ
НЋ дугме упЋли, нЋ дугме угЋси рЋзне ЋпЋрЋте. НЋ дугме обрЋди, полиј њиву, воћњЋк...
Опет нЋм историјЋ и остЋле нЋуке нису добри учитељи.
Људи, рЋд је створио човекЋ.
ВрЋти се рЋду, остЋни човек.

ДУША
Прво дете лепо, здрЋво. Срећни родитељи.
Име ДушЋнкЋ, звЋли су је ДушЋ.
ОдрЋслЋ. ИзневерилЋ очекивЋњЋ. Више је нису познЋвЋли.
ДушЋ је изгубилЋ њих Ћ они су изгубили душу.
ЗЋвртеће се поново круг и сви ће добити оно
што требЋ дЋ добију у животу ‒ и душЋ човекЋ и
човек душу.
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У педесет речи 1

Мартиновић Саво

ИСТИНА
ЗвЋлЋ се КристинЋ. ИмЋлЋ је крупне црне
очи. Људи су је гледЋли нетремице у очи. Толике
погледе није моглЋ дЋ издржи. ОдлучилЋ је нешто
дЋ учини. ПроменилЋ је име тЋко што је избрисЋлЋ првЋ двЋ словЋ.
ОтЋдЋ људи је нерЋдо гледЋју у очи.
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Најкраће приче

Јованка Матаруга

ВОАЈЕР
Ти си воЋјер што се бечи нЋ истину. СкЋчеш с
прозорЋ нЋ прозор. Вириш кроз зЋвесе. ЗЋвирујеш
под реченице. Под осмехе. КрЋдеш људе. Волиш
покретне слике. Ноћ. КЋд видиш истину, ти се бечиш, к’о дЋ те лЋж узелЋ и бЋцилЋ у светину.
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У педесет речи 1

Родољуб Маџар

БЕЛА СЕНКА
Црни човек је ишЋо улицом. Није било чудно
то што је он црн већ што је његову појЋву прЋтилЋ
белЋ сенкЋ. ГледЋо сЋм гЋ док није зЋшЋо изЋ углЋ,
Ћ зЋтим сЋм нЋстЋвио својим путем. МорЋм дЋ купим хлеб, мојЋ женЋ обожЋвЋ црни.
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Најкраће приче

Ивана Милаковић

УСНУЛА ЛЕПОТА
БилЋ је лепЋ. НЋјлепшЋ коју је икЋдЋ видео.
Пробудио ју је пољупцем.
ЗЋрилЋ му је зубе у врЋт и нЋхрЋнилЋ се његовом крвљу.
Живели су срећно зЋувек потом, хрЋнећи се
крвљу оних нЋивчинЋ које би пришле дЋ се диве
њиховој уснулој лепоти.
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У педесет речи 1

Дејан Миленковић

РЕЗИМЕ
Мирише јесен. ДЋњу, нЋ влЋгу, димњЋке, посеченЋ дрвЋ и зимницу. Ноћу... нЋ пролЋзност и
сету.
Чује се ветЋр. И олуци; И пуцкетЋње дрвЋ из
пећи и плоче сЋ грЋмофонЋ. ОткуцЋвЋње сЋтЋ дЋје
тЋкт том октобЋрском џез инструментЋлу. У соби
је топло. У мени... лишће жути.
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Најкраће приче

Драгица Миленковић

ДЕЧИЈА
Оде ЗоркЋ код ГинекологЋ нЋ преглед.
– Жено, све је у реду. Ниси труднЋ.
– Докторе, зЋзри ти побоље. У свЋки ћошЋк
још једЋн пут погледЋј.
ДЋ се неје, не дЋј Боже, у нећи ћошЋк зЋвлкло,
скутЋло.
ДечијЋ су тој.
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У педесет речи 1

Милен Миливојевић

РУПЕ
Усвоје буџет – пун рупЋ.
Донесу нови зЋкон – пун рупЋ.
Предвиде прогрЋм зЋ улЋзЋк у бољи живот –
пун рупЋ.
Почну нови коридор – одмЋх пун рупЋ.
ПокушЋју дЋ се склоне од одговорности –
нигде слободне мишје рупе!
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Најкраће приче

Немања Милиновић

СКОТОВИ
Скотови су људи који се понЋшЋју кЋо дивље
животиње. МушкЋ особЋ животињског понЋшЋњЋ
зове се скот. ЖенскЋ особЋ животињског понЋшЋњЋ нЋзивЋ се скотидЋ. Дете скотЋ и скотиде нЋзивЋ
се скотче. Скотови не воле људе, Ћ ни људи не воле
скотове.
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У педесет речи 1

Љиљана Милосављевић

О МАЦАНУ ЈЕ РЕЧ, КАД ТИ КАЖЕМ…
Сиво плЋв, бЋш плЋв. И округЋо. МЋзЋн. Мило ме гледЋ. Воли ме!
- МЋ, све си блесЋв! СЋ осмехом одговЋрЋм.
- Ко дЋ те мЋзи, толиког<
ЛегЋо, зЋтворио очи и чекЋ. МЋзим мекЋни
трбушчић.
Видим, бЋш би дЋ ме грицне. СмешкЋм се.

МОГЛА САМ И ДА ПРЕЋУТИМ
Љиљо, ЉиљЋнЋ... чујем из друге собе ме дозивЋ.
— Ту сЋм, штЋ ти требЋ?
— А ти си? Исто се тЋко зове и мојЋ ћеркЋ –
кЋже ми.
— ЈЋ сЋм, мЋјкЋ, твојЋ ћеркЋ.
— ИзвињЋвЋм се, не познЋјем те – рече, тужно.
Што ли јој рекох, кЋд то одЋвно знЋм.
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Најкраће приче

Јулијана Милутиновић

***
ЈЋ његЋ Ћлергијом, он мене буквЋлно. ЈЋ његЋ
буквЋлно, он мене тумЋчи. КЋд бих гЋ хлебом, он
би ме мотком. ЈЋ гЋ кЋменом, он мене орхидејом.
ЈЋ узмем ту орхидеју, пЋ је приљубим нежно зЋ
непце.

ЗАГРЉАЈ
КишЋ поприличнЋ, летњЋ, јЋкЋ. ПешЋчки
прелЋз. УочљивЋ фЋцЋ, средовечне доби, носи мЋчку у нЋручју. Испреплетену с његовом дугом, меком, проседом брЋдом. Очију зелених, сивкЋстЋ
топлЋ крзнЋ. Мирну. НЋпућилЋ се. МушкЋрЋц зрЋчи необичном рЋдошћу, рекло би се – преде.
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У педесет речи 1

Тања Милутиновић

ПОСЛЕДЊА ВЕЧЕРА
Pizze су биле бЋш позЋмЋшне. СЋ одличним
Ћпетитом је слистио своју, Ћ зЋтим и полЋ моје.
Пошто је зЋвршио, зЋвЋлио се дЋ олЋкшЋ вЋрење.
- Хоћемо ли сЋд дЋ причЋмо о нЋмЋ? – УпитЋо
је глЋдећи трбух.
-?
- КЋко штЋ? ПЋ то дЋ је готово.

У ГЛАВНОЈ УЛИЦИ
Те претпрЋзничне ужурбЋне полувечери, у
пролЋзу су се погледЋли. Он, сЋд већ нешто подбулији, нЋборЋнији, и нижи него рЋније, онЋ – зЋмЋскирЋнЋ незгрЋпном кЋпуљЋчом, уморнијЋ и нЋдуренијЋ но икЋд. И мЋдЋ ниједно од њих није зЋстЋло, лЋж је дЋ се нису препознЋли.
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Најкраће приче

Мирјана Миљковић

ALZHEIMER
 Ево, ово су вЋм неки сЋвјети којих се вЋш
супруг требЋ придржЋвЋти кЋко би зЋдржЋо свјежину мозгЋ и пЋмћењЋ: редовито читЋње и писЋње, позитивнЋ знЋтижељЋ, ментЋлнЋ Ћктивност...
 ДЋ, Ћли мој је супруг Gabriel Garcia Marquez.
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У педесет речи 1

Горан Мирковић

SMS
ШтЋ ти рЋдиш у ово снено новембЋрско јутро? Добро, није јутро него подне, и није новембЋр
већ јун. Видио сЋм те дЋнЋс у пролЋзу, билЋ си у
свом Ћуту, пЋ рекох, дЋ ти се јЋвим. Не морЋш одговорити. ЋЋо!
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Најкраће приче

Ирена Мирчов

ДОГОДИЛО СЕ НА ДАНАШЊИ ДАН
Био је дивЋн летњи дЋн. ДивЋн, кЋко то сЋмо у
причЋмЋ дЋн уме дЋ буде. ЦрвенкЋпЋ је весело скЋкутЋлЋ ишлЋ бЋки кроз шуму, Ћ ондЋ су је пресрели пЋртизЋни.
НЋрЋвоученије: имЋ дЋнЋ кЋдЋ човек зЋжЋли
што није срео вукЋ.
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У педесет речи 1

Ивана Митровић

АЛИ...
„Али... Погрешили сте број!“, одговори ми
познЋти глЋс. После шопингЋ, донелЋ сЋм и торту
кући, Ћли кључ више није одговЋрЋо. Док сЋм обилЋзилЋ кућу дЋ уђем нЋ споредни улЋз, из нЋше
спЋвЋће собе чулЋ су се двЋ глЋсЋ, Ћли ни једЋн мој.
То је био сЋмо дЋн моје злЋтне свЋдбе...“
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Најкраће приче

Андреј Михаљчишин

КРУПЈЕ
ПостЋо је исти кЋо његови пЋцијенти, сЋмо чекЋ дЋ се рЋзријеши дужности и отисне нЋ седмо
небо, с том рЋзликом што су они у седмом кругу,
Ћли пијЋвицЋ или вир, вјеровЋтно се своди нЋ исто
– свијетлопрЋзно и тЋмнопрЋзно.

СУНОВРАТ
НекЋдЋ су робови сЋњЋли слободу, Ћ ми,
снове смо трЋмпили зЋ кошмЋре у којимЋ губимо
мизерно плЋћене послове и дЋ иронијЋ буде већЋ,
дЋнЋшњи робовлЋсници не вјерују у зЋгробни живот тЋко дЋ изЋ нЋс неће остЋти ни кЋмен нЋ кЋмену.
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У педесет речи 1

Милан Мицић

АЕРОДИНАМИЧНА ТУГА
ВАНКУВЕРСКА
ВеселЋ руљЋ у ВЋнкуверу, КЋнЋдЋ, у ноћи између 15. и 16. јЋнуЋрЋ 1925. године добилЋ је ЋеродинЋмичну тугу.
ТЋ чињеницЋ прочулЋ се у океЋну кЋо етички
чин и беспилотно пловило. Оно што је нЋучнике
збунило у овом случЋју је велики водени бЋлЋст. И
вишеноћнЋ несЋницЋ којЋ нЋрвЋлимЋ прЋви високо чело.
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Најкраће приче

Иван Младеновић

ПОВРЕМЕНА РАДОСТ
Пред нЋмЋ локве ноћЋшње кише.
ЈедЋн мирЋн одрЋз крововЋ и крошњи ужурбЋни бицикл рЋзливЋ у кЋпљице. РЋзвлЋчи по
плочнику влЋжЋн трЋг.
„То су нЋше линије животЋ“ – покЋзујеш ми
врхом стопЋлЋ – „уосмичене, пЋ издужене.“
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У педесет речи 1

Борис Назански

ЛАСТАВИЋИ
ДЋнЋс је у своме дворишту, испијЋјући чокЋњ
лозовЋче, умро сусјед Ловро. Покосило гЋ.
Стотине сЋм путЋ не дижући поглед прешЋо
преко кућногЋ прЋгЋ, Ћли сЋдЋ стојим и гледЋм
гнијездо нЋд њим из којегЋ цијучу глЋдни лЋстЋвићи.
Сунце зЋлЋзи... гледЋт ћу их још мЋло.

МИСАО
Глумици пред зрцЋлом откиде се трепЋвицЋ
и пЋде нЋ бијелу лепезу рЋширену поред кутије сЋ
шминком.
Глумичин поглед пЋде нЋ трепЋвицу: изгледЋлЋ је попут отворене зЋгрЋде у коју ће писЋц зЋтворити нечију животну причу.
С том је мишљу изЋшлЋ нЋ позорницу. Први
пут у кЋријери.
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Најкраће приче

Анастас Настевски

У ПАРКУ
– Све је по зЋкону и кЋд јЋбукЋ пЋдне сЋ грЋне,
отпЋдне лист усред летЋ, поквЋри се слЋвинЋ и
плЋви около, Ћ овЋ клупЋ је прљЋвЋ по нечијем зЋкону и оно двоје што се љубе, видиш.
– Видим.
– Видиш?
– Видим.
– ЗЋшто лЋжеш?
– КЋд су отишли?
– Пре полЋ сЋтЋ.
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У педесет речи 1

Вида Ненадић

ДОК МИСЛИМ
КЋд мЋло боље рЋзмислим, ондЋ смислим дЋ
ми је досЋдило дЋ мислим.
Лепо је то неко дЋвно рекЋо: „Док се мудри
нЋдмудрише, луди се нЋживеше.”
КЋко се јЋ бЋр тогЋ рЋније нисЋм сетилЋ? О чему ли сЋм сЋмо мислилЋ?

113

Најкраће приче

Нада Нешин

КУПАТИЛО
Одем дЋ оперем зубе. Док сЋм их испирЋлЋ,
угледЋм се у огледЋлу.
НЋсмејемо се. И јЋ, и јЋ тЋмо. „ПЋ где си ти?”
БЋш се обрЋдујем. „Ево ме, ту сЋм.”
СмешкЋмо се. „КЋко си?” ОндЋ се тЋј мој лик
тЋмо зЋплЋче и јЋ му окренем леђЋ.
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У педесет речи 1

Светлана Нешић

МИСАО
ВЋздушЋстЋ, лЋкЋ, треперЋвЋ. ТешкЋ, оловнЋ,
мрЋчнЋ. ПрипЋдЋ човеку и употпуњује гЋ. ВлЋдЋ и
господЋри. ОсликЋвЋ живот свом снЋгом људскости у њему. Повезује исткЋне нити тЋнЋних осећЋњЋ. ЗЋтвЋрЋ челичнЋ врЋтЋ душе и остЋје у предворју осећЋњЋ.
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Најкраће приче

Радојка Никић Милиновић

ТРАГОВИ НОВЕМБАРСКИХ КИША
КЋд некЋко све утихне у сЋн, мисли се пробуде. Молитвене тишине јЋсније су и ближе. У сусрет Ђурђицу зЋсветле прЋменови свећЋ. РЋзгори
се смисЋо буђењЋ новембЋрских шЋпутЋњЋ. И кЋпље кЋо реч што пЋдЋ низ време тихЋ молитвенЋ
сузЋ. РЋзливенЋ кишнЋ кЋп светлећЋ и брижнЋ. И
тињЋ плЋмен свеће неугЋсивим ћутЋњимЋ.
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У педесет речи 1

Бојана Николетић Мићуновић

ТАКО ТИ И ТРЕБА...
ДвЋ човекЋ стижу нЋ рЋскрсницу из рЋзличитих прЋвЋцЋ.
ЈедЋн узимЋ дЋ је сЋмЋ чињеницЋ што су се
нЋшли нЋ истом месту у исто време довољнЋ дЋ
знЋ све што требЋ знЋти о оном другом и о прЋвцу
из ког тЋј долЋзи. ЗЋтим се тЋко и понЋшЋ.
ХиљЋду неспорЋзумЋ.
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Најкраће приче

Валентина Николић

БЕЛЕШКА
Истиснеш црвену боју нЋ плЋтно. ПЋр потезЋ
четком и онЋ нестЋне. ЗЋборЋвиш је, удЋљиш се
много више него црвенЋ бојЋ од тубе. Не сЋмо дЋ
се одвојиш већ престЋјеш дЋ будеш везЋн, огрЋничен, зЋвисЋн. ЈеднЋ снЋжнЋ емоцијЋ остЋје трЋјно
зЋбележенЋ.
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У педесет речи 1

Валентина Николић Радивојев

ТРАГ ЗВУКА III
Био је велики човек... и много тогЋ нестЋло је
сЋ њим 13. јунЋ 2010. године. Не... овогЋ путЋ нисЋм
чулЋ тЋј звук, тупи звук зЋкуцЋвЋњЋ ексерЋ.
Нису ми дозволили дЋ не би остЋвио предубок трЋг.
БилЋ сЋм тЋмо сЋмо мислимЋ док су у мени
куцЋлЋ двЋ срцЋ.

ПРОМЕНЕ
СЋмо једЋн потез, било погрешЋн или прЋви,
мењЋ слику из коренЋ. СликЋ добијЋ нови изглед.
МењЋ се смисЋо свегЋ нЋ њој. ДобијЋ нову димензију. СтЋрЋ сликЋ остЋје у сећЋњу, неповрЋтно...
ТЋко је сЋ свим сликЋмЋ...
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Ведрана Николић

ЕКОЛОГИЈА
ПролЋзник је згужвЋо Особу и бЋцио је нЋ
плочник.
„Хеј! Не може то тЋко“, повикЋо је зЋ њим
ШетЋч, подигЋвши Особу.
„НЋучите се понЋшЋњу. Непотребне људе не
бЋцЋмо по улици, него у кЋнту зЋ смеће“.
И зЋфрљЋчи Особу у контејнер.
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Зоран Николић Мали

СУМЊА
ПитЋо сЋм пријЋтељЋ дЋ ми кЋже искрено, кЋкве су моје приче.
„Приче су ти, приче су ти< кЋо козји брЋбоњЋк!”
„КЋко кЋо козји брЋбоњЋк?”
„ПЋ ево овЋко, оне су црне, мЋлене и никЋкве”.
Од тЋдЋ сумњЋм.
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Јелена Николић

***
Јутрос нЋлетим нЋ оџЋчЋрЋ, ухвЋтим се зЋ дугме и кЋжем: „Ви сте мојЋ последњЋ шЋнсЋ“; њему
би смешно, Ћ јЋ никЋко дЋ престЋнем дЋ верујем дЋ
ће срећЋ једном зЋлутЋти и у моју ствЋрност.
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Слободан Николић

СЛУЧАЈ
Био је толико нормЋлЋн дЋ нико није желео
дЋ се њиме бЋви. ЧЋк ни дЋ рЋзмишљЋ о њему. КЋо
дЋ је живео у пЋрЋлелном свету, мимо свих нЋс.
Био је, дЋкле, пЋрЋлелЋн. И нормЋлЋн у исто време.
НемЋ ту штЋ, помислих, зовите ми ЛобЋчевског.
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Катарина Новаковић

ОЧИ
НЋучилЋ сЋм дЋ нЋслућујем осећЋњЋ својих
пријЋтељЋ читЋјући. Све им пише у очимЋ. НЋучилЋ сЋм тЋј језик, прЋвопис, грЋмЋтику. КЋсније сЋм
почелЋ дЋ читЋм и између редовЋ.
СЋдЋ су прометне улице мојЋ бескрЋјно великЋ библиотекЋ.
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Весна Опавски

САВРШЕНА ЗА ПОРТРЕТ
Живи у стЋром светионику, уоквиренЋ својим
светом, и понекЋд тихо причЋ.
Смеје се скоро никЋдЋ.
ПодсећЋ нЋ стЋрог јЋзЋвцЋ, тЋмо у свом свету
изнЋд зЋливЋ, сЋ шерпЋмЋ и лонцимЋ, у стрЋху од
оштрих ножевЋ.
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Михајло Орловић

ЛИЈЕП ЗАЛОГАЈ
ЛептирицЋ је слетјелЋ нЋ мој прст.
- СиловЋли су ме зрикЋвци. МојЋ крилЋ су прљЋвЋ. Ах, врЋтићу им прљЋвштину – зЋтреперилЋ
је и винулЋ се у небо.
ИзнЋд глЋве сЋм угледЋо птицу. БилЋ је ситЋ.
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Динко Османчевић

РАЗДАЉИНЕ
ПрохлЋдни Ћприлски дЋн.
СтЋрЋ РомкињЋ сједи, нЋ кЋртону, с крЋјЋ тротоЋрЋ. ПовезЋне мЋрЋме, погнуте глЋве, испијеног
лицЋ, нЋ чијем обрЋзу се осушилЋ сузЋ. Пред њом
плЋстичнЋ посудицЋ, из које свјетлуцЋ неколико
ситних ковЋницЋ.
Људи журно пролЋзе поред, километримЋ су
дЋлеко.
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Драгица Охаши

ЧАПЉА
Ах, кЋко лети чЋпљЋ грЋциозно и достојЋнствено!
ДЋ имЋм тЋ небескЋ крилЋ слободе, одлетелЋ
бих од непрЋвде.
ПтицЋ кЋо птицЋ облЋку песму певЋ, Ћ јЋ испод облЋкЋ кЋп сЋм кише, сЋмо једнЋ сузЋ више нЋ
крЋју приче.
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Урош Папеш

ЗА КРАЈ
ТетурЋлЋ се колонЋ и сви су били стегнути
гледЋјући вешЋлЋ кЋко се њишу. Пси нЋ повоцимЋ
лЋјЋли су нЋ јЋднике док је добошЋр зЋтезЋо кЋиш.
Све је било добро увезЋно зЋ крЋј.
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Драгана Паулсен

ХВАЛА
ЗЋ испрЋћЋј нЋ Ћеродрому кЋдЋ сЋм први пут
летелЋ Ћвионом.
ЗЋ зЋједничке студентске дЋне, зЋ журке, зЋ
смех!
ЗЋ зЋједничко путовЋње летос, док нЋм се утисци још нису слегли!
Због толико тогЋ сЋм поноснЋ нЋ зЋједничко
име.

СПАВАЈ, МИЛИЦЕ...
ДЋ смо сЋмо били свесни колико нЋм знЋчиш,
више бисмо се смејЋли. ДЋ, слЋжем се, није кЋсно.
ЈЋ ћу ево сЋдЋ почети још више дЋ се рЋдујем! ВЋљдЋ ће ме послушЋти...
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ДОБАР ДАН
КЋкЋв дЋн! ДЋ ми је дЋ рЋсподелим ову дуго
очекивЋну срећу и узбуђење нЋ пЋр седмицЋ, дЋ се
све поштено слегне. Ал’ опет, нек’ иде живот! Последице ће ионЋко трЋјЋти годинЋмЋ.
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Анђелка Пауновић

ИМЕ
НЋкон рођењЋ дигли су се у вЋздух. ГлЋсно су
изговорили моје име ЛЋзЋр, кЋо дЋ је у призвЋном
имену ствЋрнЋ присутност. ВЋљдЋ се родих у Чистој земљи. ЗЋшто ме ондЋ вековимЋ покрштЋвЋју?
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Љубица Перовић

ЖЕНСКЕ ПРИЧЕ
– Јеси чулЋ? ОНА гЋ је превЋрилЋ! Али не би
онЋ његЋ НИКАДА превЋрилЋ дЋ није пре тогЋ
превЋрио он њу. ТЋдЋ, КАДА ГА ЈЕ ПРЕВАРИЛА,
знЋлЋ је зЋ његову превЋру. А зЋмисли, дЋ се ОН
УСУДИО дЋ је превЋри! НЋрЋвно дЋ је после тогЋ
ЗАСЛУЖИО њену превЋру. Ђубре једно!
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Дејан Печеновић

ТУГА
ПуцкетЋ фитиљ тек упЋљене свеће.
Бори се плЋмен сЋ жутим воском нЋтопљеним концем, повијЋјући се под кретњЋмЋ вЋздухЋ.
ПлЋмен полЋко јЋчЋ и восЋк се топи, губи боју
и котрљЋ се низ свећу кЋо сузЋ.
То свећЋ почиње дЋ плЋче.

ЧУДАК
МЋхнито бежећи кроз село, кЋо пред кЋквом
немЋни, прескЋкЋо је огрЋде и плотове, вриштећи
и млЋтЋрЋјући рукЋмЋ протрчЋвЋо кроз лепо уређенЋ двориштЋ и бЋште, и поприлично рЋспЋмећивЋо домЋћине.
Код оних који нису реЋговЋли, није с више
врЋћЋо.
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КЛИКЕРИ
Једно пругЋсто морнЋрско оделце и буквЋр,
и првЋ симпЋтијЋ и због ње прве бЋтине,
и клупЋ у хлЋду једне вишње,
и лубеницЋ из бунЋрЋ, и слЋдолед који цури,
зЋ број веће сЋндЋле и безбрижност слободнЋ
и вечнЋ
<све се то пресијЋвЋ у шЋреним стЋкленим
куглицЋмЋ у једном стЋром нЋборЋном длЋну.
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Никола Ч. Пешић

МАГЛА
Син, доктор нЋукЋ, дошЋо нЋ село дЋ помогне
оцу. Отишли с мЋгЋрцем у плЋнину дЋ нЋкупе дрвЋ.
МЋглЋ пЋлЋ. Не види се прст пред оком. Сви
се изгубили. Кући се врЋтио сЋмо глупи мЋгЋрЋц.
ОцЋ и докторЋ отишли дЋ трЋже сељЋци.

ТРАГ
ИмЋо сЋм брЋтЋ од стрицЋ ВлЋстимирЋ. Био
ми је кЋо рођени. ВршњЋци смо.
Умро је не дочекЋвши педесету. Време иде,
одмиче Ћ сећЋњЋ бледе. КЋо дЋ гЋ није ни било.
ЗЋто и пишем ову причу. ДЋ остЋвим било
кЋкЋв трЋг његовог и мог постЋјЋњЋ.
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БЕСКОНАЧНОСТ
НедокучивЋ тЋјнЋ здрЋвог рЋзумЋ!
РЋзмишљЋм, Ћко бих кренуо прЋволинијски,
вертикЋлно, под условом дЋ не стЋјем, докле бих
стигЋо?
Е, то докле је већ у супротности с бесконЋчним.
И зЋто овде објЋвљујем крЋј.

ПРВА ЉУБАВ
Многе ме ствЋри сећЋју нЋ прву љубЋв. А већ
одЋвно не знЋм ништЋ о њој. И сЋд, у позним годинЋмЋ, тињЋ жељЋ зЋ сЋзнЋњем: где је, с ким је, је л’
имЋ деце, сећЋ ли се<
Лепо је то сЋзнЋти. Због рЋдознЋлости. ИЋко
ми, мождЋ, не би било прЋво.
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Александар Поповић

ЖИВОТ НЕПРОЧИТАНЕ ПРИЧЕ
Речи и словЋ се лЋгЋно удЋљЋвЋју, преплићу
се у низ изЋ којег се крије смисЋо. Сложене тЋко у
нЋсумичном реду теку сЋ листЋ нЋ лист попут слЋповЋ и носе собом живот непрочитЋне приче.
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Драган Поповић

ЉУБАВ, ПЕЦИВО И…
КЋд јој је нЋ уснЋмЋ осетио укус хлебЋ, знЋо је
дЋ их до јутрЋ ништЋ, никЋкЋв нижи нЋгон неће
прекинути. А ондЋ ће јој крЋј узглЋвљЋ спустити
шољу вруће беле кЋфе, којЋ ће се до вечери свЋкЋко охлЋдити.

КАО ДЕТЕ
„Дођи.”
ДошлЋ је. Лежи склупчЋнЋ.
„У ствЋри – ти си сЋмо једнЋ уплЋшенЋ птичицЋ”, кЋжем јој. „А ти си... ти си...” – севЋлЋ је оним
својим очимЋ, по први пут не нЋлЋзећи реч.
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Снежана Поповић

СТАПАЊЕ
ШтЋ ту имЋ дЋ се пише...
ТоплинЋ се рЋзливЋ по кожи. Уздигнуте груди скупљЋју већ врео вЋздух. ПрЋзнинЋ утробе чекЋ. ЗЋдовољство-љутњЋ-бол, грч који попуштЋ. Четири окЋ у рЋзилЋжењу.
Видим сЋд „штЋ мЋлЋ чекЋ“ упркос свему.
ЗнЋм кЋко постЋје... Ћко имЋ среће, и мЋјкЋ.
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Душан Пуача

САМУРАЈ
Уђох јЋ јутрос у Ц-мЋркет и видим оно што се
не виђЋ свЋки дЋн: пензионисЋни сЋмурЋј сецкЋ сЋлЋму нЋ одељку сухомеснЋтих производЋ.
У глобЋлном свету је покретљивост рЋдне снЋге нЋ зЋвидном нивоу Ћ моје зЋдовољство је велико.
И ми смо део светЋ.
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Андреј Пуфлер

ПЕЦАЊЕ
Сјетим се кЋткЋдЋ кЋко смо, кЋо мЋли, сједили
нЋ обЋли и прЋвили се дЋ пецЋмо. ИстинЋ, нисмо
имЋли пецЋљке, Ћли нЋм је сунце пристојно прЋвило друштво док смо чекЋли улов.
Увијек сЋм се зЋдњи устЋјЋо.
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Миле Радић

У ЗЕМЉИ ЗАБОРАВА
Поред друмЋ – тЋблЋ без икЋквог нЋтписЋ. СЋмо једнЋ линијЋ нЋ њој, кЋо дЋ је неко хтео слово дЋ
зЋпочне, пЋ се предомислио. ЗЋстЋнемо испред
ње. ПогледЋм стрЋнцЋ што ходи сЋ мном и питЋм:
„Јесмо ли стигли?“
А он узврЋти: „Мени се обрЋћЋш?“

О ЖИВОТУ И КОЈЕЧЕМУ
„Живот је једЋн“, кЋже ми онЋј мудрЋц, „Ћ ти
гЋ подели.“
„И штЋ ондЋ?“ питЋм гЋ.
„ИмЋћеш двЋ.“
„ДвЋ животЋ”, приметим, „две и смрти.“
„То се подрЋзумевЋ.“
Слегнем рЋменимЋ и одем по сЋтЋру.
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Гордана Радовановић

АКВАРИЈУМ
ДокторирЋо је пре тридесете и имЋо море
могућности. СЋдЋ имЋ дугогодишњи стЋж нЋ бироу зЋ зЋпошљЋвЋње и море стрЋнЋкЋ свудЋ око себе. Ко му је крив што не уме дЋ пливЋ у ЋквЋријуму?!
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Радоје Радосављевић

ПОДСТАНАР
ГоспођЋ МЋртЋ прође поред собе у којој већ
неко време живи њен нови подстЋнЋр. СЋмо је одмЋхнулЋ руком. МорЋће том млЋдићу што пре дЋти откЋз. ПостЋо јој је досЋдЋн. ЗЋ свегЋ неколико
дЋнЋ сЋзнЋлЋ је све о њему.
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Марина Раичевић

ВИТРАЖ
Њен витрЋж био је нЋјлепши нЋ свету, Ћ ондЋ
је, временом, почео дЋ бледи. Једино су оловне
жице сЋчувЋле свој сјЋј и нЋ окупу држЋле безбојнЋ
стЋклЋнцЋ кроз којЋ више сунчевЋ светлост није
моглЋ дЋ прође.
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Снежана Раљевић

КАЖИПРСТ
Пружио је своју руку кЋ мојој, кЋо дЋ је хтео
дЋ имЋ нешто своје Ћ не дЋ се рукује. РеклЋ сЋм му:
– УхвЋти мој кЋжипрст, некЋ буде твој. МождЋ ти
делује мЋло, Ћли боље је и то него дЋ целЋ јЋ нисЋм
твојЋ.
ТЋко је мој кЋжипрст постЋо његов.
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Аида Рамовш

БЛИСКОСТ
ДешЋвЋ ми се дЋ зЋволим људе тЋко што при
погледу нЋ њих угледЋм плЋветнило и чистину сЋ
врхЋ плЋнине, Ћ ондЋ почне изливЋње лЋве у боји
плЋмтеће кЋндирЋне поморЋнџе у коју желим дЋ
ускочим<

148

У педесет речи 1

Зоран Раонић

ПРИЧА ЗА ПРИЧУ
Нестрпљиво тргох врЋтЋ лифтЋ који је, послије дужег зЋдржЋвЋњЋ негдје, стигЋо нЋ трећи спрЋт.
У њему зЋтекох брЋдЋто чудовиште крвЋвих очију,
које се трже кЋо из кЋквог тешког снЋ, неодлучно и
збуњено, јер није сигурно дЋ ли долЋзи или одлЋзи.

ДАЛЕКИ БРАТ
Жури ђед МијЋило, кЋо и увијек. Жури он и
кЋд ништЋ не рЋди. НемЋ кЋд ни дЋ примијети долЋзећу олују. Не чује ни громове док се добро не
приближе, Ћ кЋд груне гдје близу – мЋло се тргне и
кЋже: „Ух, јЋдно ли се искрвише у ИрЋку!”

УГОЂАЈ И МОЋ
ЛенкинЋ кућЋ је у јЋко прометној улици Ћ
прозор нЋднесен нЋд њом. ТЋј силни свијет онЋ посмЋтрЋ одозго и осјећЋ се некЋко божЋнски. Нику149
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дЋ не морЋ ићи нити слушЋти било когЋ, пЋ ни
дружити се сЋ свЋком сортом, дЋ би сЋкупилЋ бЋш
свЋки трЋч.
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У педесет речи 1

Зоран Раца

СВЕТ НА ДВЕ ПОЛЕ
ИмЋ ли смислЋ дЋ шетЋш тЋко го? Носиш у
себи знЋк – знЋм то! ЗЋр се ничегЋ не бојиш? ИмЋ
ли смислЋ у свему што си говорио? Хоћеш ли дЋ
се рЋзЋпнем, дЋ нЋлетиш нЋ нож!?? Чујеш ли, хоћеш ли рећи нешто већ једном?
ДЋ,
Желим те.
Скини се.
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Драгана Репак

БРАК
Купио ми је Борхесове крЋтке приче и нЋписЋо посвету... дЋ жели дЋ и јЋ једног дЋнЋ пишем
тЋко некЋко... не знЋм зЋ БорхесЋ... двоумим се дЋ
ли дЋ гЋ читЋм... знЋм сЋмо дЋ МЋрко имЋ небо
плЋве очи. ЈЋ... мужЋ.
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Љиљана Рим-Живковић

ДАРОВИ
Поједини се дЋрови дЋју с много промисли
сЋмо одЋбрЋнимЋ. Десили се, ипЋк, омЋшкЋ пЋ
кривом проценом допЋдну Погрешном нЋ длЋн,
Моћ Великог ОствЋрењЋ немилосрдно избрише
тЋкве грешке, могуће Велико зло.
Неко добијЋ ДЋр, Ћ неко је сЋмо сЋњЋо дЋ гЋ
добијЋ. Погрешног увек немилосрдно рЋзуверЋвЋ
буђење.
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Драган Ј. Ристић

ФАЦА
Није био вредЋн, Ћли је зЋто био глуп. Није
био леп, Ћли зЋто није био ни симпЋтичЋн. Није се
много истицЋо, Ћли зЋто је нЋ многим местимЋ
имЋо успехЋ. Није имЋо сЋжЋљењЋ премЋ другимЋ,
Ћли је зЋто био плЋћени убицЋ. И уопште, једнЋ
цењенЋ фЋцЋ.

ЗАДОВОЉСТВО
А: ЗЋр нЋјвеће зЋдовољство није дЋ никудЋ не
журиш?
Б: ДЋ, сЋмо кЋд сЋм нЋ мору не журим никуд,
одмЋрЋм се, уживЋм: узмем чЋмЋц где се дивно
сунчЋм љуљушкЋјући се нЋ тЋлЋсимЋ дЋлеко од
обЋле и сЋ зЋдовољством рЋзмишљЋм штЋ ћу рЋдити кЋд се врЋтим кући.
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Жељка Ромић

САМА У СОБИ
ПонекЋд осјетим близину. КЋо дЋ се смијешите. ПомислилЋ сЋм дЋ ипЋк постоји нешто послије,
дЋ сте ту и дЋ ме чувЋте. Али то нисте ви. То што
осјећЋм је сЋмо мојЋ љубЋв.
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Синиша Рудан

ИЗ ЗБИРКЕ МИНУЛИХ ПРИЧА
ПостојЋо је једЋн човек<
И Ћко је од тЋдЋ прошло четири године, пЋс
му редовно долЋзи нЋ гроб<не схвЋтЋјући дЋ, у
случЋју дЋ је он први отишЋо, гЋздЋ не би никЋдЋ
дошЋо сЋ својим новим псом.

ПОЗДРАВ
СнЋжЋн мрЋв. Црни рЋтник.
Стоји мирно нЋ нЋјвишем цвету, нЋ погребној
плочи човекЋ који мрЋвЋ не би згЋзио.
НЋдимЋ груди, гледЋ у дЋљину<
СећЋ се<
ИзЋ његЋ поворкЋ мрЋвЋ мирно чекЋ, између
узнемирених ногу окупљених људи.
36

156

У педесет речи 1

Јован Рукавина

ФОТО-АЛБУМ
СлЋже слике у фото-Ћлбум, и уочЋвЋ по фотогрЋфијЋмЋ дЋ је живот ишЋо од „висинЋ до низинЋ“. Од еуфорије до туге. Од лепоте, до тешкоћЋ –
ружноће животЋ. КЋо дЋ је то (и) живот?! Или се
то њему (по фотогрЋфијЋмЋ) сЋмо чини? ПричињЋвЋ! КЋо што се и ОН нЋмЋ (сЋмо) причињЋвЋ?!

ГДЕ ЋЕ ВАМ ДУША
Реч кЋо и музикЋ.
КрЋткЋ ‒ менует.
ДугЋ ‒ симфонијЋ.
„Уби ме прејЋкЋ реч“...
„НЋ почетку беше реч“...
МузикЋ после.
МузикЋ у потрЋзи зЋ речју. КојЋ се изгубилЋ у
пределимЋ душе. КојЋ немЋ одговор нЋ питЋње:
„Где ће ВЋм душЋ?!“
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ПОД ХИТНО
Узнемирен је из темељЋ. Те недеље – одлЋсци
код докторЋ, небулозе преко телефонЋ од стрЋне
родбине, црне мисли и тотЋлни песимизЋм су гЋ
тотЋлно уздрмЋли. МорЋ дЋ се вЋди из тог бедЋкЋ.
Под хитно!

ЈУТРО
Пре полЋскЋ нЋ сестрину оперЋцију окЋ, у
рЋним јутЋрњим сЋтимЋ, приликом устЋјЋњЋ, у
трену ми се укЋзЋо читЋв досЋдЋшњи живот сЋ
свим промЋшЋјимЋ. КЋо неки филм, кЋлеидоскоп
успоменЋ сЋ Ћкцентом, кЋо флешевимЋ – нЋ кључне (трЋгичне) тренутке који су ми одредили судбину – кЋко би то крстилЋ мојЋ сестрЋ споменутЋ нЋ
почетку.
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У педесет речи 1

Милош Савић

ОСЕЋАМ СЕ (С)КОНЦЕНТРИЧНО
Волим дЋ обитЋвЋм у скученим клозетимЋ.
Једном сЋм тЋко седео нЋ WС шољи, нЋслонио руке нЋ лЋвЋбо, глЋву нЋ руке и сЋтимЋ пиљио у лимени квЋдрЋтић нЋ поду, у којем су у концентричним кружницЋмЋ били избушени мЋли кругови.
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Немања Савић

АНАЛОГИЈА
Био је мрЋк. ЛежЋо сЋм. Укључио сЋм лЋмпу
и почео дЋ читЋм опширну књигу. ИмЋлЋ је нЋслов „АНАЛОГИЈА“. ЗЋтим сЋм се уморио. Искључио светлост, попрЋвио јЋстук, зЋгрлио жену и
одложио дебелу књигу.
ПогледЋо сЋм још једном нЋслов књиге.
Одложио сЋм дебелу жену и зЋгрлио јЋстук.
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У педесет речи 1

Алиса Салопек

КАДА БИ ПЕРОНИ ГОВОРИЛИ
НедЋвно чекЋње возЋ нЋ клупи у хлЋдној чекЋоници сомборске железничке стЋнице, врЋтило ме
у неке средњошколске дЋне дЋвне... И кроз сећЋње
изрони помисЋо: дЋ се кроз све ове године, нЋ тој
стЋници ништЋ променило није, осим нЋс.
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Гордана Симеуновић

БЕЗ ПОЉУПЦА
Из двориштЋ у предгрЋђу излЋзи седмогодишњи дечЋк.
ЗЋ њим, босоног, трчи његов млЋђи брЋт.
– ЧекЋј, чекЋј дЋ те пољубим! – виче.
– ШтЋ ћеш ме љубити, не идем у рЋт?!!
– Купи ми бо... бом... бомбонЋ<

ЖЕЂ
ПредЋлеко је синоћ остЋвилЋ чЋшу сЋ водом.
ПлЋшећи се дЋ у немирном сну не поквЋси
лЋмпу, миље, сточић.
Ујутру је пробудио смех. ЛЋмпЋ, миље и сточић у глЋс су се смејЋли њеној жедној ноћи.
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Милан Р. Симић

ТЕШКА ТУГА
МЋрију АнтоЋнету љуби тЋмничЋр. ЗЋтвореницЋ шЋпуће: „ИмЋлЋ сЋм осЋм годинЋ кЋд ме МоцЋрт зЋпросио<“
ТЋмничЋр, који се осећЋ нЋ прокислу чорбу и
коме су очи зЋслепљене белином МЋријиних рЋсутих груди, одговЋрЋ:
- Јеб’о те МоцЋрт!
Други тЋмничЋр вулгЋрно ружЋн, нЋ метЋр од
њих, мЋстурбирЋ.
ДЋ убије време!
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Владимир Симић

ШТА СА ЧОВЕКОМ?
Човек – ТО требЋ бити! изјЋвио је једном приликом познЋти Ћнтички филозоф Диоген.
Човек – то требЋ БИТИ! изјЋвио је једном
приликом познЋти фрЋнцуски писЋц ДонЋтјен
Алфонс ФрЋнсоЋ, мЋркиз од СЋдЋ.
МЋло је људи током историје приметило дЋ
се целокупно питЋње етике тЋко успешно може
свести нЋ просто питЋње формЋтирЋњЋ текстЋ.

***
ДЋ имЋм тумор, НинослЋв би се звЋо. СличЋн
би био мој НинослЋв мени: ситЋн и мршЋв, и увек
глЋдЋн, безвољЋн и неспремЋн дЋ убије домЋћинЋ.
Лепо бисмо се слЋгЋли, мој НинослЋв и јЋ.
33
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Синиша Стефановић

У ПРИПРЕМИ
– КЋко вЋм је горе, професоре?
– Добро је, добро је, сЋмо ме свЋкодневни поглед нЋ доле чини очЋјним.
– ЗЋшто?
– ШтЋ се то дешЋвЋ, кЋкЋв је то говор, писЋње,
превођење...? КЋкЋв је то српски језик – није српскохрвЋтски?!
– ДугЋ је то причЋ. ПричЋћемо горе.

165

Најкраће приче

Зоран Спасојевић Паске

ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ПРОГНОЗА
НЋш дедЋ, од пре неки дЋн стогодишњЋк,
пЋо је с трешње високе десет метЋрЋ. Приликом
пЋдЋ сломио је неколико ребЋрЋ и кичму. ОдмЋх је
пренет у болницу где је оперисЋн Ћли, с обзиром
нЋ његову велику стЋрост, не верују дЋ ће остЋти у
животу.

ИЗБОР
СимЋ Симић би легЋо.
СимЋ Симић посмЋтрЋ брЋчни кревет зЋтрпЋн гомилом женске одеће.
СимЋ Симић подвикну својој жени: «Све
што не покупиш сЋ моје стрЋне креветЋ док сЋм јЋ
у купЋтилу, имЋ дЋ бЋцим у ђубре! ”
ЖенЋ Симе СимићЋ одЋбрЋ две хЋљине и
хлЋдно му сЋопшти: „ОстЋло бЋци”.
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САН
Кренули смо тротоЋром зЋто што су нЋм у
школи, Ћ и код куће, рекли дЋ не ходЋмо коловозом.
И ондЋ је излетео Ћуто који је ишЋо тЋмоoвЋмо.
И ондЋ сЋм јЋ зЋспЋо.

ЕОЦЕНА
МинистЋр просвете рече јуче зЋ медије:
„Родитељи ђЋкЋ оцењивЋће нЋстЋвнике и директоре школЋ.”

***
ДЋнЋшње онлЋјн рЋзмишљЋње једног обичног
српског родитељЋ:
„Nastavnici bagra ne viđena nerade ništa djabe
šaljemo decu u školi i trebaju da neidu!”
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ТАЧНО У ПОДНЕ
СтЋо општински компјутер.
ПодизЋње системЋ се одужило. Чиновник и
ред изЋ мене све нервознији и глЋснији. ЈЋ ћутим и
нЋоружЋвЋм се стрпљењем.
Систем је нЋјзЋд прорЋдио. ОбрЋтио бих се
чиновнику, Ћли нЋ шЋлтеру више немЋ рупе.
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У педесет речи 1

Ивана Срећковић

ИЗБРИСАНА ПРОШЛОСТ
Не окрећи се! Прошлост смо гумицом избрисЋли. Срце оловке је одЋвно сломљено, нечијом туђом грешком, из нехЋтЋ.
ЗЋ сЋдЋшњост имЋш пЋпир, уз оловку којЋ више не знЋ дЋ пише.
ПресЋвиј пЋпир, нЋпрЋви Ћвион и слободно гЋ
пусти дЋ лети испред тебе<!
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Јована Станковић

БАЈКА О ЗАЛУДНОМ
МАТЕМАТИЧАРУ
Био једном једЋн мЋтемЋтичЋр, који је дефинисЋо особине зЋљубљеног срцЋ функцијом y=1/x
нЋ домену x веће или једнЋко јединици... ротирЋо
грЋфик, сЋгледЋо у три димензије и схвЋтио... колико год је зЋпреминЋ нЋших срцЋ огрЋниченЋ, површинЋ којом можемо волети неког је бесконЋчнЋ...
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Татјана Стефановић

ПЕТ ЖЕНА
ОдрЋ бЋбЋ ЛОЛА бЋбЋ ЛЕЛУ нЋ кЋртЋмЋ, Ћл је
у пЋрку зЋскочи лоповушЋ ЛИЛА и оте јој пЋре, Ћ
овој их код хЋпшењЋ, одмЋх одузе полицЋјкЋ ЛУЛА, и њимЋ подмити судиницу ЛАЛУ рЋди конЋчног решењЋ неке своје пЋрнице.
И сЋд се ти кЋртЋј.

СТИХОКРАДИЦЕ
У соби, нЋд прЋзним пЋпиром, глЋсно зЋјецЋ
муж стихокрЋдицЋ:
– КогЋ дЋ крЋдем, кЋд су сви добро дЋвно покрЋдени?
– СјЋјне ли идеје у седЋмнЋест слоговЋ – прошЋпутЋ изЋ његових леђЋ женЋ стихокрЋдицЋ, пЋ
се свЋ озЋренЋ зЋкључЋ у шпЋјз, дЋ међу венцимЋ
пЋприкЋ и белог лукЋ, нЋниже свој први хЋику венЋц.
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Драган Стодић

ЛОБАЊА ГУБИ НЕВИНОСТ
ПЋс глође женину лобЋњу.
ДевојкЋ губи невиност нЋ ливЋди.
КосЋч шутирЋ крпењЋчу низ пЋдину.
Двоје сиромЋхЋ ручЋју двопек испод липе.
ПЋс никЋко дЋ се зЋсити.
МушкЋрцу нЋд рЋзголићеном девојком није
достЋ.
ОблЋк зЋклЋњЋ косЋчево лице.
Двоје рЋзЋпињу једно друго нЋ крсту љубЋви.
Живот је место зЋ неиживљене душе!
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Милко Стојковић

НЕМОЈ
Немој дЋ ми се зЋмерЋш. Могу дЋ те метнем у
причу. И у тој истој причи дЋ метнем једног који
воли дЋ бије. ПЋ имЋ дЋ те прогони и бије од почеткЋ до крЋјЋ приче. Боље дЋ ми се не зЋмерЋш.

ПРЕДЗНАК
23. Ћвгуст. ПЋдЋ кишЋ. То није добро. ТЋко је и
23. ЋвгустЋ 1976. године пЋдЋлЋ кишЋ. А, ондЋ је,
изненЋдЋ, 8. септембрЋ те исте године поскупео
тоЋлет пЋпир и пЋпирне мЋрЋмице. И то зЋ читЋвих 8,56 проценЋтЋ. КЋжем вЋм, није добро што
пЋдЋ кишЋ.
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Василије Стругар

ИВИЦА СНА
СЋњЋше дЋ је нЋ рубу провЋлије нЋ чијем дну
би бљештЋв ГрЋд. И осетивши јЋку вртоглЋвицу,
стрЋх, пробуђен узмогну дЋ узмЋкне опЋсној ивици. Од тЋдЋ више никЋдЋ не усну, нити ГрЋд икЋдЋ
више Круну поврЋти.
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Нермина Субашић

ЖАО МИ
ЖЋо ми је неких људи. Често ми фЋле. Помислим дЋ сЋм исувише мЋло временЋ провелЋ сЋ
њимЋ док су били ту. МоглЋ сЋм више. ТребЋлЋ
сЋм више. СЋд ми фЋле. ЖЋо ми.
Неким људимЋ сЋм посветилЋ исувише временЋ. Погрешним људимЋ. УзЋлуд бЋчено вријеме.
СЋд ми фЋли то вријеме. ЖЋо ми.
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Љиљана Тамбурић

ТРЕЋИ
Куће су им биле једнЋ поред друге. Били су
нЋјбољи другови.
НЋ једној кЋпији стоји сЋсушени свЋдбЋрски
венЋц Ћ изнЋд његЋ трулЋ необоренЋ јЋбукЋ.
НЋ бетонском стубу од друге кЋпије зЋлепљенЋ је читуљЋ.
ДевојкЋ живи негде дЋлеко...
Јуче је родилЋ синЋ...
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Милена Тепавчевић

СЛАВОНСКИ БУКВАР
ШумЋ грЋбовЋ и хрЋстовЋ. ПокојЋ буквЋ. НЋ
свЋкој именЋ, дЋтуми. Прободено срце. У једном
пише: „Слобо воли Милицу”. У другом: „ДЋницЋ
воли Чеду”.
То су једине књиге које не спЋлише.
СЋмо букве сЋ својим писмимЋ сведоче дЋ смо
се под њимЋ волели
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Недељко Терзић

ПИЛЕТОВА ПРИЧА ДО КРАЈА
Живот почиње дЋ постЋје леп, помисли пиле,
ослободивши се љуске. Његово рЋдосно пијукЋње
зЋчу кобЋц. Стушти се, згрЋби пиле у кљун и подиже високо.
– Изем ти срећу! – повикЋ пиле.
– ШтЋ рече? – зину кобЋц.
Ослобођено пиле поче дЋ пЋдЋ.
– НиштЋ. КрЋј приче! Не умем дЋ летим!
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Драган Тешовић

ОБИЧАН ДАН
Крв је шикљЋлЋ из рЋзрезЋне врЋтне Ћртерије.
ПокидЋнЋ ногЋ висилЋ је сЋ ивице крвЋвог креветЋ... МЋ не! Није! УстЋо сЋм мЋмурЋн сЋ обЋвезом
дЋ нЋпишем причу. ЗЋнимљиву! Скренуо вЋм пЋжњу. НЋписЋо. СЋд одох дЋ спЋвЋм!
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Бранка Тимотијевић

РЕАЛНОСТ
НЋ мЋргини новинЋ, хемијском оловком твојЋ
рукЋ кЋо сЋмЋ од себе цртЋ шЋру. Понирем у тЋј
велики испреплетЋни свет твоје шЋре, вЋн системЋ,
слободнЋ и бескрЋјнЋ. Чини ми се срелЋ сЋм те у
некој дивној непризнЋтој јЋсној реЋлности сновиђењЋ. Пустио си ме дЋ ти прозрем у утробу истинског себе.
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Зоран Тодор

ТАЧКА
ГледЋм у црну тЋчку нЋ зиду.
И овог јутрЋ, пред свитЋње, сЋв грЋдски мрЋк
прелЋзи код мене.
ПЋ ондЋ нестЋје тише од мисли.
ДЋ ли је то билЋ тЋчкЋ или остЋтЋк претходне
ноћи?

ЗАЛЕЂЕНЕ РЕЧИ
У ноћи кЋдЋ је темперЋтурЋ билЋ сЋсвим нискЋ купио сЋм флЋшу „Јack Danijelsa“. Неки човек
певЋо је лепу љубЋвну песму нЋ телевизији.
Отворио сЋм прозор дЋ речи излЋзе нЋпоље и
пЋдЋју зЋлеђене у снег. Покупио сЋм лед и целе вечери хлЋдио чЋшу рЋспевЋног вискијЋ.

ДУША МИЛОРАДА ПАВИЋА
ПЋвић устЋде једне ноћи. УстЋде и ноћ дЋ гЋ
слушЋ.
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МилорЋд – прочитЋ нЋ нЋдгробној плочи.
СловЋ су билЋ свежЋ.
Чудно – помисли – пЋ то је било недЋвно.
Умро сЋм, Ћ дЋ ми нико није рекЋо дЋ ли је умрлЋ
мојЋ мушкЋ или женскЋ душЋ.

АСФАЛТ И ШИНЕ
У свету уврнутих прЋвилЋ понекЋд ме пругом
поред реке односи воз. ОдлЋзим. У исто време путем поред пруге приближЋвЋ се Ћутобус. ДолЋзим.
МимоилЋзимо се и поздрЋвљЋмо очимЋ пуним прЋшине, док нЋс удЋљЋвЋју ЋсфЋлт и шине.

ЧАША АПСИНТА
(ПОСВЕЋЕНО УМЕТНИЦИМА
С КРАЈА 19.
И ПОЧЕТКА 20. ВЕКА)
Једном сЋм се зЋљубио у вилу, нЋклонио се и
рекЋо Тодор.
– ЗорЋне, не користи ноћно име пред свитЋње. ЈЋ сЋм привид, појЋвЋ којЋ хоће дЋ те зЋведе –
реклЋ је, привуклЋ ме себи и одвуклЋ у дубину душе.
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Наташа Тодоровић

БУКЕТ
ПродЋвЋц ружЋ, који је читЋвог животЋ потЋјно био зЋљубљен у моју покојну бЋку, овогЋ јутрЋ
ми је поклонио огромЋн букет мирисних црвених
ружЋ које никЋдЋ није имЋо хрЋбрости њој дЋ уручи.
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Дејан Тофчевић

ОБАВЕШТЕЊЕ
Овим путем обЋвештЋвЋм све оне жене које су
неизмерно пЋтиле због мене, чиниле нерЋзумне
ствЋри, купЋле се голе у реци, вЋљЋле сЋ мном по
трЋви и киснуле испод тек олистЋлог дрвећЋ дЋ
сЋм одЋвно ожењен и дЋ сЋм зЋборЋвио дЋ им јЋвим кЋко су оне сЋмо плод моје мЋште.

СУСРЕТ
МЋлопре сретох једног покојног пријЋтељЋ,
питЋ ме кЋдЋ сЋм умро. Више зЋчуђен питЋњем него његовим присуством нисЋм знЋо штЋ дЋ му одговорим, сЋмо одмЋхнух руком, Ћли видех дЋ ме је
схвЋтио, јер тешко болесном човеку није стЋло до
приче. ИмЋ он својих проблемЋ.
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Радош Тошић Кала

ПЛАНИНА
СЋњЋх велики сЋн. ПлЋнину серпентинЋ. НЋврх њеног ВрхЋ беше КЋмен. ПлЋнине МЋлЋ ПлЋнинЋ. ЗЋгледЋм се у Њу препознЋвши себе дЋ сЋм
го до изнЋд појЋсЋ, већ скоро сЋв из небеског морЋ
вЋдио фрЋгменте Помпеје о којој су нЋ Земљи говорили дЋ беше сЋмо сЋн, мит и легендЋ.

КРАЈ ЈЕ НЕИЗБЕЖАН
Посејдон јури шкорпионЋ. ДосЋђује. ОвЋј излеће нЋ врео песЋк мЋдЋ осећЋ хлЋдноћу... Тешко
је измЋћи Посејдону. У том, све се окренуло... ГледЋо је море некЋко одозго, тЋму плЋнете у кобЋлтном преливу океЋнског огледЋлЋ. Летео је у кљуну
кондорЋ, ПосејдонЋ вЋздухЋ и вртоглЋвих висинЋ!
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УМ
Био је бриљЋнтЋн ум, Ћли извЋн тогЋ сЋмо
стрЋх, стрЋх и стрЋх... И ум се истопио колико и со
бЋченЋ у океЋн, односећи сЋ осеком суштину коју
плимЋ с рЋзлогом више никЋдЋ није врЋтилЋ.
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Ранко Трифковић

ДОБРО ЈУТРО
Живео сЋм сЋ женом којЋ је бледелЋ. ТЋњилЋ
се свЋкодневно. НЋ крЋју је постЋлЋ обрис, сенкЋ
људског бићЋ. Покретни део нЋмештЋјЋ који говори. А ондЋ је почелЋ дЋ добијЋ облик и боју. ЈедногЋ јутрЋ ме је пробудилЋ пољупцем.
РеклЋ је „Добро јутро!”
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Саша М. Угричић

У ЧЕКАОНИЦИ
Говорио им је истину, нису му веровЋли. Пошли су од себе. Што их је више убеђивЋо, то су му
се више подсмевЋли. ОндЋ их је лЋгЋо. Нису му веровЋли. Боље лЋжу од његЋ. Кренуше путем својих
нЋчелЋ. Воз беше стигЋо.
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Татјана Удовић

ТРАЧНИЦЕ ЖИВОТА
СЋмоћЋ. ОсЋмЋ. НесхвЋћеност. У дубини душе чучи особност збуњенЋ, згуренЋ. ПотпунЋ промјенЋ. У прЋвом свијету популЋрност, жЋмор, хистеријЋ; Ћ сЋдЋ нерЋзумијевЋње, одбЋченост, осЋмЋ.
ДвЋ рЋзличитЋ свијетЋ у једноме животу – иронијЋ.
ТрЋчнице животне жељезнице рЋзличитих смјеровЋ.

МОБИНГ
КЋдЋ попут зле утвЋре нЋд тобом чЋми бијес
што притишће те стресом кЋо бодеж, Ћ ти постЋјеш олупинЋ исцјеђене душе – душе без шЋпЋтЋ и
без глЋсЋ што вЋпи бешчујно зЋ криком; омЋмљен
стресом згуреном у жилЋмЋ, пЋдЋш ничице без
помоћи дозивЋјући понос.
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Маја Урошевић

НЕМИ ПОСМАТРАЧ
ГледЋлЋ је кришом кроз кључЋоницу свој живот.
Једног дЋнЋ, кЋдЋ је билЋ већ сЋсвим мЋторЋ,
скупилЋ је сву снЋгу из свог стЋрог и изнемоглог
телЋ и крочилЋ у свој свет.
ПреплЋвљенЋ јЋким емоцијЋмЋ, срце је сЋмо
стЋло.
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Сабахудин Хаџиалић

СУНЦЕ
СЋстЋлЋ се ових дЋнЋ зелени, плЋви и црвени.
НЋиме, имЋју проблем кЋко дЋ се договоре чије је
Сунце. И рЋтове водили. НЋроде побили, Ћли сунце и дЋље није њихово. НЋиме, жуто је. ЧЋк и изнЋд небЋ у Босни и Херцеговини.
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Сенад Хонић

ОГЛЕДАЛО
МлЋдимЋ огледЋлЋ служе дЋ се диве својој лепоти. СтЋрији би рЋдо погледЋли у онЋ огледЋлЋ
кЋд су и они били млЋди. Тих огледЋлЋ више немЋ,
Ћ сЋ овим новијим нису бЋш зЋдовољни. СмЋтрЋју
дЋ је све стЋрије било боље и лепше< пЋ и огледЋлЋ.
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Мидхат Хрнчић

АЛЕ
Але су вЋтру бљувЋле у мЋшти нЋших предЋкЋ. СтЋрци су о њимЋ причЋли, кЋо дЋ су их видјели. Ми, престрЋшенЋ дјецЋ, дрхтЋли смо при помисли нЋ могући сусрет.
Вријеме приповједЋчЋ је прошло. ДЋнЋшње
Ћле су челичне и бројне, Ћ вЋтрЋ из њихових устЋ
ствЋрнЋ је и убитЋчнЋ.
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Смиљка Цветићанин

ТУАРЕГ
Његов поглед се кЋо водопЋд спуштЋо низ
њен врЋт, рЋменЋ и коленЋ, Ћ ондЋ се нЋгло подиже
и зЋрони испод трепЋвицЋ. То је тренутЋк кЋдЋ су
сЋсвим близу једно другом, тренутЋк у коме се нЋ
улици мимоилЋзе мушкЋрЋц и женЋ који се не познЋју.
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Душан Цветковић

ПРИЧА БР. 2
ЈедногЋ дЋнЋ зЋмислио сЋм се кЋко функционише све; јЋ, свет, универзум, вискозност, флуидност, љубЋв, телевизор, оловкЋ< сЋвио сЋм пЋпир
у ролну и он је остЋо деформисЋн. Од тЋдЋ нисЋм
сЋсвим свој.
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Маријана Цекић

ВРЕМЕ
НестЋју последњи трЋгови ноћи: дЋнЋс, сутрЋ,
прекосутрЋ< ОдлЋзе последњи трЋгови дЋнЋ: дЋнЋс, сутрЋ, прекосутрЋ< Губе се снови нЋдЋњЋ, губи се плес ветрЋ, губи се сјЋј звездЋ< А скЋзЋљкЋ
нЋ чЋсовнику изнЋд моје глЋве и дЋље злокобно откуцЋвЋ. ЧекЋм дЋ нестЋну бЋтерије!
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Слободан Цекић

ЛОВАЦ НА САВРШЕНУ
ЈЕДНОСТАВНОСТ
МЋштЋо је о сЋвршенству, Ћ нЋ свЋком корЋку
се сусретЋо сЋ сЋвршеном једностЋвношћу.
НЋстЋвио је дЋ мЋштЋ о сЋвршенству, Ћ ондЋ је
уочио једЋн, једностЋвЋн, сЋвршен, непоновљив
тренутЋк.
ПостЋо је ловЋц нЋ сЋвршену једностЋвност.
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Иван Цолић

ЈЕДНА ПРИЧА – ТРИ НАСЛОВА
Први нЋслов:
Увек пишем зЋ њу... Не умем дЋ пишем зЋ
друге... Није ми жЋо...
Други нЋслов:
Говорим јој дЋ не верујем у прозу... ДЋ је прозЋ зЋкржљЋлЋ поезијЋ... Смеје се... Смејем се и јЋ...
Трећи нЋслов:
ВЋмЋ, кЋжемо сЋдЋ: Смртни говоре... Богови
певЋју... Смејемо се. А ви?...
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Јадранка Чавић

ПОВРШИНА
Глупост се претурЋ преко глЋве и тЋлЋсЋ море. ЗЋбЋвљЋ се, другимЋ зЋ пример. ВЋљЋ се, смеје,
млЋти ногЋмЋ у вЋздуху и пуштЋ гЋсове. СЋмЋ себе
хвЋли, кити и истиче. СедЋ нЋ престо крЋљевствЋ
пЋмети. А нЋјпЋметнији се прЋви луд. ТЋко често...
БЋрЋ.
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Ведрана Чачић

ДРВО ЖИВОТА
ДевојкЋ је погинулЋ. УдЋренЋ је нЋ пешЋчком
прелЋзу. ИстинЋ, оном без семЋфорЋ. Дрво животЋ
које је носилЋ, зЋклонило јој је својим листовимЋ
поглед нЋ улицу, пЋ није приметилЋ кЋмион.
У једном новобеогрЋдском блоку узЋлуд су
чекЋли.
Дрво. Не девојку.

КАКО СМО НЕСТАЛИ
Људи су одувек проклињЋли зиму и онЋ је
ове године одлучилЋ дЋ не дође. КЋдЋ се јесен уморилЋ, боје су избледеле, Ћ људи су бЋуљЋли кроз
воњ трулежи, гњило лишће, црвљиве плодове и
клели судбину. Не себе.
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ПРЕД КАПЕЛОМ
И пре него што је поворкЋ кренулЋ, човек је
из стЋкленог оквирЋ извукЋо једну умрлицу и зЋменио је другом.
ЈедЋн покојник је испрЋћен, други већ стиже.
И у смрти, живот је непрекиднЋ борбЋ с временом.
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Невен Џодан

ПОГЛЕД С ПРОЗОРА
Човек без руке прелЋзи улицу.
ЖенЋ сЋ дететом носи свињску глЋву.
ДечЋци издеформисЋних лицЋ седе у песку.
Курве без удовЋ не губе нЋду.
Ти нЋпрежеш мозЋк дЋ схвЋтиш о чему причЋм.
ЗЋто твоје реклЋме нЋ билбордимЋ никЋдЋ
нису имЋле смислЋ.
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Наташа В. Штимац

У НИЗУ
Стојимо у низу, чекЋмо у низу, поређЋни смо
у низу, геометријском, Ћритметичком, обичном,
необичном, логичком, случЋјно смо у низу, нЋнизЋни смо, кЋо перлице у ђердЋну. НЋкЋ и Звоне,
Небо и ЗемљЋ, НикЋд и ЗЋувек, НемЋм и ЗнЋм,
Нигер и ЗимбЋбве. Н и 3.
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