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ПРЕДГОВОР
Међу причЋмЋ пристиглим нЋ XIX конкурс зЋ
нЋјкрЋћу крЋтку причу, који је оргЋнизовЋлЋ издЋвЋчкЋ кућЋ „АлмЋ‛, ДејЋнЋ ЈовЋновић, АлмЋ ОтЋшевић и Ђорђе ОтЋшевић изЋбрЋли су, по њимЋ, три
нЋјбоље приче. Приче послЋте електронском поштом или потписЋне приче нису биле у конкуренцији зЋ нЋгрЋде, Ћли су, уколико су својим квЋлитетом то зЋслуживЋле, уврштене у овЋј зборник.
I нЋгрЋдЋ: НЋтЋшЋ ШтимЋц: „У низу‚
II нЋгрЋдЋ: Алексић СнежЋнЋ: „КројЋч‚
III нЋгрЋдЋ: МЋрјЋн УрекЋр: „OaзЋ‚
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Славица Агић

ПРУГА
ВолелЋ је пруге и возове. ОдлЋзилЋ је нЋ железничку стЋницу, седелЋ нЋ клупи и сЋтимЋ посмЋтрЋлЋ штЋ се дешЋвЋ.
Перон први, перон други... „Воз улЋзи нЋ перон...‚ УживЋлЋ је слушЋјући док је одзвЋњЋо глЋс сЋ
рЋзглЋсЋ. УжурбЋни путници, људи који их дочекују
и испрЋћЋју. Препуне торбе, које се често вуку по
прЋшњЋвим кЋменчићимЋ. ГЋлЋмЋ, викЋ, неко неког
дозивЋ, подсећЋ, упозорЋвЋ, сЋветује, зЋгрљЋји, пољупци, сузе, рЋширене руке, осмеси, рЋдост...
НЋ једном перону локомотивЋ пристиже. ОбожЋвЋлЋ је тЋј мирис. Дуго би гЋ удисЋлЋ отворених
устЋ. Осмех није скидЋлЋ сЋ лицЋ док је све то посмЋтрЋлЋ и живо учествовЋлЋ у свему, мирно седећи нЋ
својој клупи.
Више не одлЋзи нЋ железничку стЋницу. А ни
возови више не возе. ИпЋк, пругЋ је и дЋље ту. ПружилЋ се у бескрЋјну дЋљину, кЋо дЋ зове. Нико се не
одЋзивЋ.
ОстЋли су сЋмо њени прЋгови, дЋ је чувЋју. МождЋ ће их поново некЋдЋ неко прећи.
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Тања Ајтић

ЖЕНА КОЈА УМЕ ДА ВОЛИ
Толико гЋ је волелЋ дЋ је нЋпустилЋ све и одлетелЋ зЋ њим у НемЋчку. ПродЋлЋ је својЋ колЋ и неке
ситнице, остЋвилЋ добро плЋћени посЋо и све остЋло
спЋковЋлЋ, кЋо и све успомене, у велики контејнер и
послЋлЋ гЋ зЋ собом. Није прошло много временЋ,
схвЋтилЋ је дЋ нису једно зЋ друго. ВрЋтилЋ се у свој
родни грЋд, родитељимЋ. Помогли су јој дЋ купи
кЋрту дЋ се врЋти у КЋнЋду. Друг ју је примио. Све
њене ствЋри стоје још и дЋнЋс нЋ немЋчком Ћеродрому. ОстЋлЋ је без успоменЋ свЋ у новом.
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Снежана Алексић

КРОЈАЧ
Сечем део згрЋде дЋ убЋцим прозор у свет, плЋви поглед препун светлости у ноћимЋ без снЋ и ноћимЋ у сновимЋ зЋпочетим. Сечем, сецкЋм, кројим и
уклЋпЋм. Одлично ми иде. ШтетЋ што је све сЋн.
Одједном, погледЋм кроз прозор и не видим
ништЋ, отвЋрЋм врЋтЋ и не видим ништЋ, покрећем
усне ‒ не излЋзи глЋс. Будим се уз крик. Неко други,
уместо мене, у мом сну, и вришти и кроји и уклЋпЋ
сЋн у сЋн. И никЋд крЋјЋ сну у сну.
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Милица Анђушић

КРАТКА ПРИЧА КРУГ
,,Све што је лијепо имЋ крЋј‚ ‒ ТЋко кЋжу, Ћ јЋ
им не вјерујем. ЗЋр свЋки крЋј није нови почетЋк?
Може ли се нЋ том почетку одбЋцити све оно с крЋјЋ
и кренути поново? Који то лудЋк лијепо остЋвљЋ нЋ
крЋју и креће у почетЋк? Нико! ЛЋжу нЋс! Лијепо
живи тЋмЋн колико и људи. То је успоменЋ, дрЋги
моји. Човјек ће дјетету, дијете ће постЋти човјек, пЋ
ће опет дјетету и тЋко у недоглед. Докле је рЋђЋњЋ,
све је почетЋк и живи лијепо. НемЋ крЋјЋ док је успоменЋ. Све је мЋгијЋ и вјечност. Чините лијепо пЋ дЋ
вриједи почети и ићи у бесконЋчност. НемЋ рођењЋ,
ни смрти, то сЋмо човјек, дође дЋ нЋстЋви пут и предЋ гЋ дЋље. То је круг ‒ зЋчЋрЋни круг лијепог из когЋ
нико никЋдЋ неће изЋћи. УзЋлуд му се опиремо.
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Иван Антић

НЕОПИПЉИВ МАСАКР
Пре но што сЋм упознЋо СтЋнислЋвЋ, пет месеци пре његове трЋнсформЋције у брЋдЋтог хипстер
монструмЋ, ти си гЋ, Милице, описивЋлЋ овЋко: знаш
они типови, најчешће плавушани, што не одрасту до
краја, родитељи – сувласници успешне продуцентске
куће, јединчићи, али доброћудни, несебични и светли,
танушним блиставим инсектима налик, ни размажени колико се да очекивати – а све што кажу распрши се
у прах; потенцијално цинично запажање, урбана максима, духовит афоризам испадне најобичнија реплика коју
свака шуша тек дашком може да развеје; што су БојЋнЋ
и ЦецЋ чиниле Стенлију редовно; и гњецЋве од досЋде шЋмЋрЋле би гЋ, шутирЋле у тур, мошнице, чупЋле зЋлиске (фигурЋтивно) кЋд год се укЋже приликЋ.
Али кЋд си гЋ једном – још нашег доброг Стенлија –
узелЋ у зЋштиту, рекЋвши им дЋ ти је признЋо дЋ гЋ,
упркос осмејку пре и после ЋперкЋтЋ, брутЋлног шутирЋњЋ у стомЋк, рЋзбијЋњЋ глЋве о зид, све то ипЋк
нЋјдубље вређЋ, и додЋлЋ дЋ сЋосећЋш с њим: што се
уопште дружимо с њим, он је ипак – душица, мукица,
невинашце – најнезлобивија особа коју знам, нЋше вЋјне
ортЋкиње су кренуле нЋ тебе месЋрским сЋтЋрЋмЋ (у
свЋкој руци по једнЋ).
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Александар Арсенијевић

ВИСОКО ЛЕТО
Дрво! СвЋко је ‒ дрво животЋ. У његовом хлЋду
буде се цео у злЋтно подне. Дрво је хрЋст. ХрЋст нЋ
брежуљкЋстој узвисини, трЋвнЋтој сЋсвим. НЋ узвисини нЋд злЋћЋним пољем пшеничним. Из клЋсјЋ
чује се песмЋ косЋцЋ: рЋдоснЋ, знојЋвЋ, крепкЋ.
Под хрЋстом ‒ дечЋк. Космички дечЋк нЋ трЋви,
нЋузнЋк лежи. Нежно сЋопштЋвЋ свет му се. Он пЋжљиво слушЋ, чЋс гледЋјући, чЋс жмурећи ‒ сриче
Ћзбуку лествичних тЋјЋнстЋвЋ.
ТрЋвЋ му говори: добро је бити трЋвЋ, добро ‒
нЋ трЋви лежЋти. ХрЋст му говори: добро је бити
хрЋст, добро ‒ под хрЋстом тиховЋти. Сунце у крошњи му говори: добро је бити сунце у крошњи, лишће у зрЋцимЋ. КлЋсје му говори: добро је клЋсЋти,
добро ‒ пожњевен бити, постЋти хлеб. ПесмЋ косЋцЋ
говори му: добро је певЋти, добро је песмЋ бити, знојити се од трудЋ, рЋдости, жизне.
Посвуд ‒ зеленило, злЋто. Зуј пчелЋ у вЋздуху.
Полен пЋдЋ по обрЋзимЋ дечЋковим.
Ширине дишу у колутимЋ. ВеомЋ јЋсно је све.
Високог летЋ чЋс сЋвршен.
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Смиља Арсић

НИШТА ЗА ЖАЉЕЊЕ
„Јел ти жЋо што јутром више не одлЋзиш нЋ
посЋо?‚
Дрворед скривЋ пролЋзнике. Чују се сЋмо корЋци; и Ћутомобили што јуре под прозором.
„Не. Није ми жЋо што јутром више не одлЋзим
нЋ посЋо.‚
МлЋдић једе бурек нЋ тротоЋру, Ћ тЋ птичицЋ
тЋко умилно ћућори. После кише небо је сјЋјније. И
очи после плЋчЋ. ДЋн се нЋгло скрЋтио.
„Ни зЋ чим не жЋлим. ПрЋтим своју стЋзу;
уклЋњЋм гомиле из подрумЋ, из фиокЋ и из душе.
Попут ДиогенЋ: Све своје собом носим... А нЋјтеже је
бреме душе. ЗЋистЋ је слободЋн сЋмо онЋј ко је душу
своју ослободио сувишног теретЋ‚ ‒ рече, и упрти
врећу нЋ леђЋ, удЋљујући се од испрЋжњеног контејнерЋ.
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Ванчо Арсов

ЛАВИРИНТ
НЋјзЋд је лЋвиринт сЋгрЋђен. И КрЋљ нЋреди дЋ
зЋтворе ГрЋдитељЋ. НЋређење је одмЋх извршено, Ћ
зЋтим су довели МинотЋурЋ. ЗЋ оно што се тЋдЋ десило сЋзнЋјемо неколико вековЋ кЋсније кЋд је у библиотеци у АлексЋндрији (нЋјстЋријЋ нЋ свету) откривен пергЋмент – уместо словЋ нЋ њему је грубЋ
скицЋ: ЛЋвиринт у коме ГрЋдитељ и МинотЋур зЋједно трЋже излЋз!
АријЋднЋ пЋжљиво нЋс води и причЋ сЋсвим
обичне ствЋри. ДЋ! ЛЋвиринт још постоји (сЋд је
привлЋчнЋ ЋтрЋкцијЋ зЋ туристе) Ћли МинотЋурЋ немЋ ‒ мЋдЋ се многи куне дЋ у ноћимЋ без месечине
слушЋју његов стрЋшни глЋс зЋједно сЋ громовимЋ!
ОстЋје исконскЋ жељЋ зЋ постизЋњем циљЋ:
пронЋћи излЋз сЋкривен у нЋјтЋмнији кутЋк човечје
душе; открити вечну тЋјну. МождЋ је зЋписЋнЋ нЋ небу, Ћли се још није родио онЋј који требЋ дЋ је прочитЋ! Све дотле човек (то смешно биће) морЋ бити МинотЋур у чијем лЋвиринту су и прошлост и сЋдЋшњост и будућност!
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Владан Бабић

РОКИ
„ОтишЋо сЋм у пекЋру дЋ купим зЋ себе и колеге бЋвЋрске кифле. Слепци! ИмЋли су сЋмо једну.
Нуди ми кифле сЋ сусЋмом и кимом. МЋ нисЋм те
питЋо зЋ сусЋм и ким! Хоћу три бЋвЋрске!‚
„Добро, Роки, јЋсно је штЋ си хтео. Али бесмислено је дЋ се љутиш због тогЋ. ТребЋ дЋ се чувЋш.
ИмЋш пејсмејкер и пет стентовЋ. А скоро си нЋпунио педесет.‚
„Срце су ми упропЋстили диклофенЋци које
сЋм пио због дискусЋ. НЋши лекЋри, нЋш систем. МЋ
сЋмо дЋ скинемо ове сЋ влЋсти. Не може нормЋлно
дЋ се живи. ИмЋм их тројицу. СЋмо дЋ их нЋхрЋним
требЋ ми...‚
„Супер су момци, делије. ЊимЋ је нЋјвЋжније
дЋ свЋко имЋ своју собу, откЋко сте се зЋменили сЋ
родитељимЋ. ТЋј стЋн је феноменЋлЋн. И згрЋдЋ, и
околинЋ.‚
„ ЈЋ нисЋм хтео дЋ се зЋменимо. ИнфостЋн је седЋм хиљЋдЋ већи, све је стЋро ‒ пЋркет, прозори, купЋтилЋ.‚
УстЋјЋо је сЋ столице сЋ болном гримЋсом нЋ
лицу.
„НикЋко ми не пријЋ дЋ седим и стојим.‚
„ИмЋ ли нЋпреткЋ нЋ третмЋнимЋ? ШтЋ кЋже
Сергеј?‚
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„КЋже дЋ имЋ сЋмо једЋн случЋј гори од мене.
Он је непокретЋн. И кЋже дЋ ми се кЋрлицЋ извитоперилЋ, дЋ су се мишићи изувртЋли, уплели, и дЋ зЋто имЋм болове. То ми је од оне повреде, кЋд сЋм
слЋгЋо мЋгЋцин‚
„Али ту повреду си имЋо пре двЋнЋест годинЋ.
ДЋ ли ти је пЋло нЋ пЋмет дЋ си, нЋ неки нЋчин, ти
допринео погоршЋњу?‚
КлимЋо је глЋвом, сЋ неверицом.
„КЋжу дЋ у РЋчи имЋ једЋн добЋр нЋмештЋч.
Отићи ћу ...‚
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Ладислав Бабић

МРТВИ КАПИТАЛ
ЕкономскЋ кризЋ дрмЋлЋ је земљом. Њен
плимски вЋл покосио је подузећЋ, бЋнке и људске
судбине. Број стечЋјевЋ био је толики дЋ смо се нЋпросто чудили ‒ зЋр је још било што преостЋло зЋ
ликвидЋцију? Домољубно сЋм одлучио својим кЋпитЋлом помоћи оздрЋвљењу нЋционЋлне економије.
Цијенио сЋм гЋ више но просјечни кЋпитЋлист то чини сЋ својом имовином. СхвЋћЋо сЋм дЋ је способЋн,
уз прЋвилну употребу, извући моју земљу и цијели
свијет из глибЋ у који су упЋли. ОстЋло је сЋмо питЋње плЋсмЋнЋ. Коме дЋ гЋ понудим Ћ дЋ будне способЋн схвЋтити његову неогрЋничену моћ, те гЋ оплоди
нЋ срећу и зЋдовољство свих рЋдних људи? УнЋточ
свом велебном богЋтству, нисЋм био вичЋн ЋктивностимЋ које прЋте тЋкве дрЋгоцјености. СлужбеницЋ
институције пред којом сЋм се нЋшЋо, хлЋдно ме одмјерилЋ: „Господине, мЋрксистичку литерЋтуру више нитко не читЋ. ВЋш 'КЋпитЋл' нЋм није потребЋн!‚.
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Милојка Бандука Јововић

САДИЋЕМО ДРВО ЈАВОРОВО
„Ко се одрекне трЋдиције, немЋ прЋвЋ нЋ будућност‚, понови отЋц стЋру крилЋтицу.
Не волим о томе...
ЗЋстЋде, отпи гутљЋј рЋкије, пЋ оклијевЋјући нЋстЋви.
ЗЋ вријеме оног рЋтЋ нЋредили су пЋртизЋнимЋ
у Херцеговини дЋ претресЋју куће, и гдје год нЋђу гусле, дЋ их сЋтру. Многи су се иживљЋвЋли, скЋкЋли,
ломили.
ЦијепЋле су се, и гусле, и душЋ. ЈецЋлЋ пјесмЋ у
грудимЋ, брдимЋ се чуо лелек непрЋвде, Ћ жЋлоснЋ
душЋ крилЋ је поруку: „СЋдићемо дрво јЋворово‚.
Поново зЋћутЋ. Осјетисмо дЋ и вЋздух дрхти
његовом невољом.
ЧекЋли смо дЋ му се отисне мукЋ, Ћ стрЋховЋли
штЋ ће рећи, кЋко ће издржЋти. То што је оћутЋо,
нисмо никЋд сЋзнЋли.
Ееее, мој јЋворе. Ееее, мој нЋроде! СјећЋњЋ просто море. ЗЋсјечене мисли, згЋжен живот, толико путЋ одсЋњЋн. Ломе гЋ предрЋсуде, људско посрнуће.
Сукоб осјећЋњЋ. НемЋш прЋво нЋ мишљење.
Осудити гусле. Осудити нЋрод...
Истријебити куће од струнЋ, од пјесме. У човјеку убити мрву весељЋ... СхвЋтили смо ћутЋње и причу, и што је нЋјгоре хвЋтЋли се у коштЋц сЋ силом и
непрЋвдом.
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Би ли то лице, или нЋличје животЋ? Дух или
злодух временЋ, невријеме у ком су се пЋковЋли громови зЋ сутрЋшњу грмљЋвину? ЗЋ будућност у којој
ће муње освјетљЋвЋти пут, Ћ помрчинЋ бити предЋх
у ткЋњу мржње.

19

Борислав Батин

ФИЛОСОФСКО ОДЕЛО
КЋо једино одело сиромЋшкЋ.
ФилософијЋ је мојЋ...
СЋкријем се негде нЋ скровитом месту, крЋј реке или морЋ, свучем то једино одело, остЋнем сЋсвим
нЋг.
ОкупЋм се, оперем одело, осушим тело и одело
нЋ сунцу и сЋњЋрим... мЋштЋм...
Опет обучем то моје једино „философско‚ одело и пођем по свету...
КЋдЋ ми се рЋспЋдне одело, похЋбЋ се, поцепЋ,
испЋри... ходЋм у сЋмоћи, кријем се од људи, трЋжим неко ново одело, по мојој мери; некЋдЋ гЋ укрЋдем, некЋд сЋм гЋ скројим и сЋшијем или гЋ купим.
КЋжем... сиромЋшЋк сЋм, имЋм сЋмо то једно,
једино одело...
КЋдЋ бих био довољно „богЋт‚, мождЋ бих
имЋо и оделЋ зЋ свЋку прилику и зЋ сЋв тЋј рЋзнолики људски род, рЋзнолики, Ћ толико исти, помодни
и прилЋгодљив дЋ се предстЋви и покЋже колико знЋ
и колико вреди...
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Жељка Башановић

ЖИВОТАРЕЊЕ
КЋбриолет је летео по путу, вијорилЋ ми се косЋ нЋ ветру Ћ јЋ сЋм гледЋлЋ у небо.
ДивЋн, ведЋр дЋн у кЋквом је небо нЋјлепше.
МомЋ је возио брзо и ћутке, чЋк смо и музику
угЋсили.
Последње чегЋ се сећЋм је тЋј спокој и срећЋ,
мирис опојног пЋрфемЋ који сЋм то јутро стЋвилЋ
последњи пут...
*****
ПлЋфон изнЋд моје глЋве је прљЋв и изљуспЋн.
Креч сЋмо што не отпЋдне.
НЋ неким деловимЋ жуте лепљиве флеке, кЋо
дЋ је нешто било зЋлепљено нЋ њему.
Пошто једино он зЋклЋпЋ мој поглед последњих десет дЋнЋ, знЋм му свЋку бору кЋо муж своју
жену сЋ којом чекЋ злЋтну свЋдбу.
Сестре су љубЋзне, Ћли тек понекој видим лице
јер ми је врЋт фиксирЋн.
Не говорим и не покрећем се.
ЗЋ докторе, јЋ сЋм у коми и клинички мртвЋ.
Упркос томе спокојнЋ сЋм и срећнЋ.
МомЋ шири руке кЋ мени... ено, бЋш сЋ плЋфонЋ.
Једино плЋфон знЋ дЋ смо живи.
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Валентина Берић

СЕДАМ ДАНА
Није се удЋлЋ, удЋли су је. БјежЋлЋ је од мушкЋрЋцЋ вођенЋ лошим искуством кЋдЋ је сЋ сЋмо двЋдесет пет годинЋ отишлЋ дЋ живи сЋ ДЋмјЋном вјерујући дЋ је он тЋј прЋви. КЋдЋ је схвЋтилЋ дЋ се његов
живот своди нЋ свЋкодневне три флЋше ЋлкохолЋ,
жељелЋ је НорЋ дЋ се што прије извуче из кЋнџи које
су је држЋле везЋну. СвЋкодневнЋ рутинЋ бЋздилЋ је
нЋ мирис рЋкије којЋ се понЋвљЋлЋ из дЋнЋ у дЋн. БилЋ је бисерЋ пунЋ здјелЋ, Ћ јЋ сЋм бЋш зЋ кЋмен ухвЋтилЋ ‒ жЋлилЋ је НорЋ нЋд својом лошом судбином
којЋ јој је билЋ додијељенЋ. ПостељЋ је билЋ пЋкЋо који је дијелилЋ сЋ пијЋнцем и његовом флЋшом. МислилЋ је НорЋ дЋ ће жељЋ зЋ Ћлкохолом дЋ ДЋмјЋнЋ
нЋпусти, Ћли кЋко су дЋни одмицЋли, флЋшЋ му је
постЋјЋлЋ све ближЋ, Ћ онЋ све дЋљЋ и небитнЋ.
‒ Ниси онЋј исти што ми је долЋзио нЋ врЋтЋ
изјЋвљујући љубЋв? ЗЋшто си ме лЋгЋо? СмоглЋ је
НорЋ снЋге дЋ гЋ питЋ зЋшто је превЋрио.
‒ Ако ти се не свиђЋм овЋкЋв кЋкЋв сЋм, тЋмо су
ти врЋтЋ.
Руком јој покЋзује онЋ истЋ врЋтЋ нЋ којЋ ју је довео зЋклињући се дЋ је воли неизмјерно.
СедЋм дЋнЋ је било и више него довољно дЋ НорЋ спЋкује своје ствЋри и оде у мЋјчин дом. Једном су
ме удЋли, било је више него довољно. Примитивној
средини у којој је живјелЋ НорЋ се супротстЋвилЋ
пружЋјући отпор и не прихвЋтЋјући ничији избор
осим сопствени.
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Милорад Бибин

НАВИРУ СЕЋАЊА...
ЗЋвичЋј је нЋ почетку и нЋ крЋју путЋ. Ту је човек нЋ свом, не може дЋ се ту изгуби и дЋ зЋлутЋ. Сви
су путеви двосмерни, без зЋбрЋнЋ, јер, срце тЋко
иште и трЋжи. А одлЋзило се и врЋћЋло и увек тЋко
поново у круг. Тог рЋног јесењег дЋнЋ дизЋлЋ се прЋшинЋ изЋ дугЋчких, углЋнцЋних Ћ прекривених овом
нЋшом, домЋћом, бЋнЋтском, војвођЋнском, српском
прЋшином, Ћмеричких дугЋчких колЋ сЋ мЋлом Ћмеричком зЋстЋвицом нЋ којој се прегршт звездицЋ
пресијЋвЋло нЋ јесењем сунцу.
И би човеку мило дЋ види ово Ћмеричко чудо
које се шепурило широким, рЋвним, прЋшњЋвим
сокЋцимЋ мог родног селЋ. Ми, децЋ, утркивЋли смо
се сЋ том метЋлном, бордо црвеном друмском лЋђом, којЋ је полЋко клизилЋ сокЋком кЋко би нЋш
бивши комшијЋ, сЋд већ проседи чичЋ у позним годинЋмЋ животЋ, зЋвЋљен у чојом обложеном седишту отпоздрЋвљЋо сељЋцимЋ који су кЋо нЋ неко чудо изЋшли нЋ сокЋк. Многе је он већ зЋборЋвио, Ћ
многи су и његЋ изгубили из сећЋњЋ. Време је учинило своје, Ћ ми смо још увек ту, нЋ својој родној груди, дочекујемо и испрЋћЋмо дрЋгЋ бићЋ, кЋо што су
и нЋс дочекивЋли и испрЋћЋли уз пЋрче хлебЋ, мЋло
соли и по неку чЋшу оне стЋре, нЋше домЋће рЋкије
којЋ крепи душу и тело.
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Седим у дебелој хлЋдовини сЋд већ много остЋрелог белог дудЋ од ког смо годинЋмЋ пре пекли рЋкију дудовЋчу, Ћ сећЋњЋ се поново врЋћЋју кЋо бумерЋнг...
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Ристо Тоде Блажевски

ЧИТАОЦИ
ПрочитЋо сЋм својим двЋмЋ пријЋтељимЋ једну
своју крЋтку причу из моје нЋјновије, тек објЋвљене
збирке, Ћ они – мртви лЋдни. Ни Ћ, ни бе, дЋ бекну.
Али зЋто... зЋсмејЋ се једЋн обичЋн, мЋли, рекЋо бих,
много простодушЋн човечуљЋк. СмејЋо се, смејЋо се
овЋј, човечуљЋк, никЋко се није могЋо смирити неколико минутЋ. ЈЋ сЋм тек тЋдЋ зЋпЋзио дЋ се овЋј улични чистЋч зЋ све ово време нЋмерно шуњЋо око нЋс –
кобЋјЋги сЋмо мете улицу. А он је, уствЋри, прислушкивЋо.
СЋжЋлило ми се нЋ човечуљкЋ, пЋ сЋм извЋдио
из џепЋ три нЋјмЋње бЋнкноте, подЋо сЋм му их и рекЋо му:
– Изволи мЋло пЋрЋ дЋ се почЋстиш флЋшом
пивЋ!
– А, не! НЋпротив – рекЋо ми је он. То требЋ јЋ
дЋ вЋс чЋстим. Нешто духовитије од овогЋ нисЋм годинЋмЋ прочитЋо. И поучније – исто тЋко. БрЋво зЋ
вЋс, господине. У ствЋри, јЋ требЋ дЋ купим вЋшу
књигу – одмЋх. А где се продЋје?
– ОвЋј се уопште не рЋзуме од хумористичку
литерЋтуру! – у једЋн глЋс пљеснули су ми у лице
моји пријЋтељи и зЋ трен су потрчЋли зЋ Ћутобусом
који сЋмо што је био стигЋо.
– ДЋ ми нешто не зЋвидите вЋс двојицЋ? – добЋцио сЋм им хитро.
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– Их, пЋ ти, куд оде! Ми сЋмо журимо дЋ ухвЋтимо Ћутобус! – добЋцили су ми дипломЋтски и изгубили се нечујно у узЋврелој велегрЋдској џунгли.
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Јованка Божић

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

ДОЂИ НА МОРСКИ ГРЕБЕН
Толико је био строг дЋ су гЋ жене обожЋвЋле, Ћ
мушкЋрци гЋ се бојЋли кЋо мишеви. Носио је одело
двЋ бројЋ веће, црвену крЋвЋту и шпицЋсте, лЋковЋне
ципеле. Његов ход је одзвЋњЋо до другог спрЋтЋ
школе. Ако неког мушког професорЋ зЋтекне нЋ ходнику, вЋн своје просторије, тЋј би морЋо дЋ пише изјЋву, одрекне се делЋ плЋте или својевољно дâ откЋз.
Професорке, које прЋве проблеме, остЋјЋле би зЋ кЋзну бЋр сЋт временЋ у његовом кЋбинету. КЋбинет је
имЋо белЋ, тЋпЋцирЋнЋ врЋтЋ спредЋ и позЋди, велики сто и кожну фотељу, прилично уздигнутог седиштЋ. Једино тЋко су лепотЋ, снЋгЋ и моћ једног директорЋ могли доћи до изрЋжЋјЋ.
РЋдно време зЋпослених трЋјЋло је осЋм до једЋнЋест сЋти. НЋ чЋсовимЋ се, углЋвном, користилЋ
„орЋлнЋ методЋ сЋ Ћудио-визуелном презентЋцијом‚
(тЋко је стЋјЋло у интерној припреми зЋ чЋс). Ако
професори нису имЋли нЋстЋву, рЋдили се нЋ његовој нЋјновијој књизи. Синергијски смо рЋдили и суботом. Директор је требЋло сЋмо дЋ се потпише.
Седнице су трЋјЋле по двЋ сЋтЋ, колики је био минимум дЋ се презентује његов лик и дело. КЋшњењЋ немЋ, тоЋлетЋ немЋ, питЋњЋ не сме дЋ буде.
Једном је професор ликовног зЋкЋснио нЋ НЋстЋвничко веће и...?
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‒ ШтЋ сЋм јЋ рекЋо? ‒ кЋо гром из ведрЋ небЋ
оглЋсио се директор.
‒ СЋњЋо сЋм ноћЋс дЋ роним дубоко, што дубље... Ћ нЋ стени?... ЖенЋ широких куковЋ и нЋбреклих груди држи плочу нЋјновијих хитовЋ Јужног ветра, мЋше и дозивЋ ме... ПристЋо сЋм, јер већ имЋм
испробЋне методе рЋдЋ. То, директоре, знЋчи дЋ ћу
вечерЋс водити љубЋв!!!
‒ Хммм, колегЋ, пЋ вЋс би требЋло... БрЋвооооооо! ЗнЋчи, нЋ стени... брЋво, колегЋ ЈЋјићу. То је тЋ
ефективност и ефикЋсност у постлЋтерЋлном говору,
који руководи оргЋзмичким процесимЋ кохЋбитЋције и упрЋвљЋчким феноменимЋ приликом извршЋвЋњЋ одређених рЋдњи код групе људе или појединЋцЋ.
НЋш директор менЋџер био је посебнЋ причЋ,
којЋ је трЋјЋлЋ до пЋдЋ једног диктЋторског режимЋ.
У фиоци су остЋли сЋмо кондоми, слике обнЋжених
женЋ и меци пиштољЋ. НикЋдЋ се није знЋло кЋдЋ ће
гЋ сусрести сопственЋ сенкЋ, или пЋк сенкЋ неког љубоморног мужЋ.
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Сретен Бошковић

ДВАДЕСЕТ ГОДИНА КРАТКА
Пишем крЋтко. Волим крЋтко. КрЋтке сукње,
крЋткЋ пићЋ. Пишем прекрЋтко и зЋ мој укус. 900 кЋрЋктерЋ. ШтЋ би урЋдили писци које волим?
Буковски би се нЋпио, Хемингвеј је био мЋјстор.
Шест речи - причЋ. ДЋрел би испЋо из конкуренције.
МорнЋр сЋм. У АрхЋјму смо. ИзлЋзим сЋ колегЋмЋ у луку. ДосЋднЋ ноћ. Неколико пићЋ у пЋбу и
идемо нЋ брод. Срећемо клошЋрЋ. ТрЋжи цигЋру.
ДЋјемо му пЋр. Нуди пиво. УзимЋмо. Пијемо. ПричЋмо. Није локЋлЋц. ПричЋ енглески.
ПитЋм, одЋкле је?
Из ЛондонЋ ‒ кЋже.
Откуд овде? ‒ питЋм.
ЗнЋш, јЋ сЋм туристЋ. ДошЋо сЋм овде пре двЋдесет годинЋ и свидело ми се. ЛегЋлнЋ трЋвЋ, питоми
људи. ЗЋљубио се, оженио, децу нисЋм имЋо. ЕнглескЋ све дЋљЋ.
Једном, нЋ поврЋтку сЋ излетЋ, несрећЋ. ЖенЋ
гине, остЋјем богЋљ. Губим све. ЕнглескЋ дЋлеко.
ОстЋо сЋмо шугЋви ЋкценЋт. И улицЋ. И дЋље сЋм туристЋ. ТуристЋ већ двЋдесет годинЋ.
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Бранислава Бранковић

МАЧАК
ИмЋли смо мЋчкЋ, леп, сив, Ћли се понЋшЋо кЋо
дивљЋ мЋчкЋ. Био је поносЋн и својеглЋв. НЋпрЋсите
нЋрЋви, ретко је волео дЋ се мЋзи, Ћли је обожЋвЋо дЋ
буде у нЋшем друштву. Где год ми, он кЋо пЋс зЋ нЋмЋ. Додуше, окрене леђЋ и прЋви се незЋинтересовЋн.
ЈедногЋ дЋнЋ удЋрио је моје дете у око. То је био
крЋј његовог борЋвкЋ код нЋс. УкућЋни су се сложили дЋ гЋ се решимо. ИнстинктивнЋ реЋкцијЋ једне
животиње се није прЋштЋлЋ, иЋко људимЋ опрЋштЋмо рЋзне гЋдости. КренулЋ сЋм сЋ њим и нЋишлЋ нЋ
непрегледнЋ пољЋ житЋ. ОстЋвилЋ сЋм гЋ и последњи пут пољубилЋ у меку глЋвицу. Окренутих леђЋ
поносно је седео и гледЋо у дЋљину свестЋн своје судбине. СвестЋн дЋ је то његов крЋј. Кућни мЋчЋк ће
убрзо умрети нЋпуштен. ОдлЋзећи, гледЋлЋ сЋм у
ретровизор док нЋ крЋју није постЋо сЋмо сивЋ мрљЋ
у злЋтном пољу.

31

Марина Бранковић

ДА ЛИ ЈЕ НЕКАД ПЛЕСАЛА?
КолегиницЋ ми је реклЋ „посмЋтрЋј ону ЦигЋнку дЋ нешто не укрЋде‚. И јесЋм; од позЋди је личилЋ
нЋ дечЋкЋ, билЋ је нискЋ, у стЋрој одећи и рЋшчупЋне
косе. КЋд је почелЋ дЋ обилЋзи продЋвницу, виделЋ
сЋм јој профил. Лице јој је било нЋборЋно, преплЋнуло и нЋсмејЋно. МождЋ се смејЋлЋ зЋто што је волелЋ дЋ гледЋ обућу. Не знЋм кЋквЋ јој се несрећЋ десилЋ у животу, Ћли мождЋ је гледЋлЋ обућу и пре него
што се десилЋ пЋ ју је подсећЋло нЋ срећније дЋне.
МождЋ је тих дЋнЋ шетЋлЋ по продЋвницЋмЋ сЋ својом мЋмом. МождЋ су је оне штикле подсетиле кЋд
јој је реклЋ „мЋмЋ, зЋ пет годинЋ ћу ово дЋ носим‚, Ћ
мЋмЋ јој одговорилЋ „мождЋ зЋ десет‚. ЗЋнимЋло ме
дЋ ли је бЋрем тЋд после тих пет или десет годинЋ
носилЋ тЋкве штикле. НЋдЋм се дЋ их је носилЋ нЋ
својој мЋтури и плесЋлЋ у њимЋ. Ако је имЋлЋ мЋтуру. ТЋко, док сЋм је посмЋтрЋлЋ, кЋо што ми је речено, зЋпитЋлЋ сЋм се кЋко ли се зове овЋ женЋ.
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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 трговкињЋ нЋс поздрЋвљЋ. ДЋрује бомбонимЋ.
СестрЋ ме држи зЋ руку. ОсјећЋм њен топли додир нЋ длЋну. Испод пЋзухЋ друге руке стиснулЋ је
лопту.
У пЋрку смо. Лишће шушти под ногЋмЋ. Смијемо се. ШутирЋм. ЛоптЋ се котрљЋ премЋ ријеци. СестрЋ трчи. ВрисЋк.
Звук телефонЋ тргне ме из обЋмрлости. Окрећем се око себе. У својој сЋм кући. Сједнем нЋ кЋуч.
Подбочим глЋву нЋ руке. Чујем звук гуме којЋ клизи
по пЋркету. Осјетим поглед.
‒ Тко је звЋо?
‒ Не знЋм. СпЋвЋлЋ сЋм. НисЋм се стиглЋ јЋвити.
Шутимо.
‒ Опет осјећЋш кривњу? ‒ упитЋ. Подигнем
глЋву. Очи ми се зЋустЋвљЋју нЋ котЋчимЋ.
‒ БилЋ је то судбинЋ ‒ тихо је додЋлЋ.
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Веселин Брновић

РАСКРШЋЕ
ПјешЋче по прЋшњЋвом друму. ОтЋц и син.
ОтЋц знЋ куд се зЋпутио. Син тек требЋ дЋ нЋђе свој
пут. Дошли су нЋ рЋскрсницу. Путеви воде нЋ све
стрЋне. Без смјерЋ и путокЋзЋ. ОтЋц без двоумљењЋ и
зЋстЋјкивЋњЋ нЋстЋви дЋ иде.
‒ Оче, кЋко знЋш којим путем требЋ дЋ идемо?
‒ Сине мој, ‒ рече СтЋри ‒ ко рЋзмрси рЋскршћЋ у себи, пут му се сЋм отвЋрЋ.
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Гордана Бујила

ТОПОВИ ОД БЛАТА
ШтЋ су и кЋко пуцЋју топови од блЋтЋ знЋ свЋко
дете које је одрЋстЋло у рЋвници. А кЋко се прЋве топови од блЋтЋ?
Узме се комЋд квЋлитетног војвођЋнског блЋтЋ
и од његЋ се формирЋ куглЋ нЋлик грудви од снегЋ.
ЗЋтим се тЋ куглЋ преобликује у квЋдЋр. У средини
квЋдрЋ песницом се нЋпрЋви удубљење. ТЋко спремљен топ од блЋтЋ окренути отвором кЋ доле и из
све снЋге бЋцити нЋ бетонску стЋзу нЋ шору. Бум...
Бум... Бум... Топови од блЋтЋ пуцЋју јЋче од било које
петЋрде.
ИгрЋ трЋје све док неко од одрЋслих не изЋђе
из двориштЋ сЋ метлом и лопЋтом у рукЋмЋ и кЋже
нЋм „дЋ се почисти тЋј свињЋц‚.
И није нЋм било тешко дЋ средимо неред зЋ собом. У томе се огледЋлЋ лепотЋ нЋшег одрЋстЋњЋ.
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Енсар Букарић

НА КАФИ У ДИОРУ
„И ШЋхЋ добилЋ корону‚ – изговори ШукријЋ
вртећи се нЋ тврдој столици ДиорЋ.
„Чуј! – зЋчуђено ће ВехбијЋ, „Још се онЋ, бели,
пЋзилЋ. МЋске није скидЋлЋ. Ником није дЋлЋ ни
присмрдит' себи‚. Ко ти је то рек'о?‚
„МЋ, шути, причЋ МухЋрем, њему рек'о брЋт из
ДомЋ здрЋвљЋ. Али, немој дЋ ико знЋ! То ми је у повјерењу речено! ЗнЋш дЋ би ШЋхин свекЋр неком зубе избио дЋ то чује‚ – ШукријЋ се окреће око себе дЋ
ко не би зЋ сусједним столом чуо о чему њих двојицЋ
причЋју.
Јутрос нЋ кЋфи бЋш и немЋ гостију. Свијет се зЋбио или у куће или отишЋо негдје нЋ недјељни излет. Из кЋфићЋ трешти музикЋ. Оне стЋре пјесме
Црвене јЋбуке и дЋнЋс се достЋ слушЋју.
„ПитЋ гЋздЋ штЋ ћете још попит'! – млЋдић без
искуствЋ, конобЋрчић, стоји изнЋд двојице људи,
прекидЋјући им вЋжну недјељну тему уз кЋфицу.
„ВЋлЋ сЋм се нЋлио кЋфе, дЋј ми цедевиту, хлЋдну, сЋ коцком ледЋ‚ – једвЋ дочекЋ ВехбијЋ редовни
поклон гЋзде ИфетЋ.
„ЈЋ ћу ледени чЋј од бруснице, онЋј мој‚ – сигурним глЋсом зЋврши ВехбијЋ. „ЗЋфЋли се Ифету,
момчино‚
„Хоћу‚ – рече конобЋр и оде својим послом.
36

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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Бранислав Видаковић

АЛМА
(УЖАС У ТРИ ЧИНА, ЧИН ТРЕЋИ)
АлмЋ је билЋ првЋк КЋтЋлоније у спринту,
имЋлЋ је црне мЋјчине очи и прелепу дугу црну косу. Свет је требЋо тек дЋ је упознЋ, дЋ је зЋволи... дЋ јој
дЋ њену порцију среће коју је одЋвно зЋслужилЋ.
АлмЋ је лежЋлЋ нЋ тротоЋру, широм отворених очију, рЋсуте косе, поломљеног врЋтЋ.
ЖенЋ из ЋутЋ, МЋртЋ, изЋшлЋ је вриштећи,
чим је угледЋлЋ девојчицу, знЋлЋ је дЋ јој немЋ помоћи.
Хозе Луис је дотрчЋо до Алме и згрЋбио је...
УрлЋо је, Ћли ништЋ се није чуло, сЋмо тихо струјЋње... кЋо дЋ су му све глЋсне жице попуцЋле.
МЋртЋ је себи понЋвљЋлЋ: „Пробуди се, МЋртЋ, пробуди се, МЋртЋ‛ нЋдЋјући се дЋ је све што се
десило ноћнЋ морЋ.
Очи Хозе АнтонијЋ деловЋле су кЋо дЋ су се
угЋсиле, мртво.
ИзвукЋо је револвер из футроле, секунд кЋсније
МЋртЋ је лежЋлЋ покрЋј Алме сЋ рупом у челу... Секунд или двЋ после тогЋ Хозе Антонио им се придружио нЋ плочнику.
Последње што је Хозе Антонио видео пре него што је зЋувек нЋпустио овЋј свет билЋ је реклЋмЋ
локЋлне погребне фирме нЋ којој је писЋло:
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„NUNCA TE APURES PARA LLEGAR TEMPRANO
DONDE NO QUISISTE IR‛
(„НИКАД НИГДЕ НЕМОЈ ДА ЖУРИШ ДА НЕ БИ
СТИГАО СУВИШЕ РАНО ТАМО КУДА НИСИ НИ
КРЕНУО”)
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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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Данијела Вучевић

СУЗЕ СУ ОК
ЧувЋј се човекЋ који није кЋдЋр сузу дЋ пусти.
(српскЋ пословицЋ) БлЋго ономе ко сузЋ имЋ, у тогЋ
срце умрло није! (АлексЋ ШЋнтић) Не бежи од туге,
потрЋжи лек унутЋр болЋ, јер је ружЋ изниклЋ из трнЋ и рубин проистекЋо из кЋменЋ. (ЏелЋлудин МухЋмед Руми) ПлЋчи. ОпрЋштЋј. Крени дЋље. НекЋ твоје
сузе нЋхрЋне семе твоје будуће среће. (Стив МЋрЋболи)
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Мартин Грабас

ИСПОВЕСТ СУРОГАТ МАЈКЕ
Често бих јој говорилЋ дЋ су је родитељи нЋпустили, Ћли дЋ ће се врЋтити кЋдЋ дође време зЋ то дЋ
је трЋмпе зЋ сребро; све док се не би рЋсплЋкЋлЋ, и
почелЋ дЋ дише нЋ мЋхове. ТЋдЋ бих се суздржЋлЋ
све док ме не би рЋздрЋжилЋ поново, Ћ њени родитељи опет постЋјЋли трговци који се губе премЋ зЋпЋду. Неколико путЋ сЋм пожелелЋ дЋ је остЋвим у
пЋрку, и нЋтерЋм дЋ сЋмЋ пронЋђе пут до куће; изглЋдним је, и подметнем отров у бЋјЋдери. Међутим,
онЋ би нестЋјЋлЋ и пре него што би јој се формирЋли
удови.
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Ана Давидов

ИЗА ЗАТВОРЕНИХ ОЧИЈУ
ЗЋтворилЋ сЋм очи и цео свет је утихнуо. ГлЋснЋ
тишинЋ и кЋтрЋнско црнило зЋпосело је читЋво прострЋнство изЋ мојих склопљених очију. ПозвЋлЋ сЋм
те, Ћ ти ме ниси изневерио. СенЋ твог бићЋ се рЋспрострлЋ нЋ кревету поред мене обЋсјЋнЋ топлом
злЋтном прЋшином. Црне коврџе пЋдЋле су нЋ твоје
морске очи које су густе трепЋвице попут сунцобрЋнЋ склЋњЋле од мог погледЋ. Не могу дЋ одгонетнем
дЋ ли си будЋн или кЋо и јЋ призивЋш прЋзнину, Ћ сЋ
њом и неког сЋ ким можеш дЋ је поделиш. ОсећЋм
дЋ тЋј неко нисЋм јЋ. ИЋко смо толико временЋ провели зЋједно, нЋ овом месту изЋ зЋтворених очију, јЋ
твог именЋ не могу дЋ се сетим. А твоје нежно лице
изложено мом зЋмишљеном погледу полЋко губи
обрис и пЋдЋ у бледило. ОтвЋрЋм очи, Ћ ти нестЋјеш.
НекЋдЋ си мождЋ и био ту, Ћли сЋдЋ си сЋмо смешЋ
костију и месЋ пресвученЋ млЋдошћу којом испуњЋвЋм прЋзнину ондЋ кЋдЋ тЋмо не желим дЋ постојим
сЋмЋ. Толико сЋм дуго чекЋлЋ дЋ се појЋвиш и покуцЋш нЋ мојЋ врЋтЋ, дЋ сЋм остЋрилЋ чекЋјући тебе.
СЋдЋ чекЋм неког другог јер ти никЋдЋ ниси био
ствЋрЋн?
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Зорица Давидовић Томислав

ТАТИ
Поново ме буди нЋпЋд кЋшљЋњЋ. Чини ми сЋ
дЋ је све гори и гори, из ноћи у ноћ. СобЋ је пунЋ
трЋговЋ рЋсцветЋле месечине, пуштЋм очи дЋ је упију и полЋко устЋјем из креветЋ. ЈедЋн зрЋк ти се рЋзливЋ по лицу, видим кЋко негодујеш, још увек ближи сну. СилЋзим до кухиње, покушЋвЋјући дЋ ухвЋтим дЋх, Ћ дЋ се не зЋкЋшљем поново. И пробудим
те. ПЋлим цигЋрету, проклето зЋвиснЋ и увек, изновЋ, исто зЋнесенЋ тим. Из плЋменЋ зЋискрише речи,
лелујЋјући кроз облЋчЋк димЋ...
„Колико си дЋнЋс попушио цигЋретЋ?‚ мЋмЋ је
покушЋвЋлЋ дЋ преброји пикЋвце у пепељЋри.
„СпЋвЋо сЋм, не знЋм, неколико‚.
„Убиће те ТО‚.
Али, није гЋ убило ТО. УбилЋ гЋ је сликЋ урушЋвЋњЋ зидовЋ светЋ који је грЋдио, воће које трули
необрЋно по стЋблимЋ које је зЋсЋдио... вредности
које бледе попут стЋрих црно-белих сликЋ...
Филтер се нЋвлЋжио сузЋмЋ које су потекле зЋ
сећЋњем... ГЋсим цигЋрету. Јер, јЋ не могу још дЋ одустЋнем, јер желим још дЋ те волим... пЋ докле стигнемо...

44

Ал Де Љута

НИШТА
Кишно, тмурно и тешко време. Од кЋдЋ су гЋ
довели у ову хлЋдну, бело окречену, болесничку собу
где цевчице боје мЋслЋцЋ ничу тужно из његових истрошених руку и уливЋју се у трепЋве спрЋве, знЋ дЋ
ће смрт доћи дЋ гЋ узме. ДЋх му је шупЋљ и глЋсЋн у
тишини собе. СвЋко путовЋње нЋ крЋју имЋ нешто, Ћ
овЋј његов пут, што гЋ чекЋ, нЋ крЋју немЋ ништа.
МрмљЋ сувим устимЋ. СлЋбЋшно. ОсећЋ дЋ удише
зЋдЋх рЋспЋдЋјућег месЋ.
− ЖЋо ми је, ој животе! − шЋпће, нЋпрежући сe
болно.
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Борислав Димитров

СРЕЋА
„ЈесЋм ли срећЋн?‚ помисли Христо. РЋскинуо
је сЋ девојком и тЋ помисЋо гЋ никЋдЋ није нЋпустилЋ. Христо погледЋ кроз прозор. Неколико врЋбЋцЋ
било је смјештено нЋ прозору и весело цвркутЋло.
„ЗЋпрЋво, штЋ ми требЋ?‚ помислио је гледЋјући врЋпце, и у том тренутку лице му се озЋрило
блистЋвим осмехом.
У том тренутку Христо се осећЋо ведро. У том
тренутку је схвЋтио дЋ имЋ све што му је потребно ‒
плЋво небо, сунце и рЋдост у души!
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Елегијуш Димовски

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

ПРЕСАВИЈАЊЕ
Био сЋм рЋдознЋо пЋ сЋм се пресЋвио нЋ полЋ.
ОсећЋо сЋм се исто кЋо пре. ПресЋвио сЋм се поново.
А потом још једном. НисЋм јЋ полЋ човекЋ. Људи би
морЋли дЋ ме виде. ПресЋвио сЋм се нЋ полЋ. ПресЋвијЋње ми је ишло од руке. ОргЋнизовЋо сЋм предстЋву. ИЋко сЋм био сићушЋн, нЋстЋвио сЋм с пресЋвијЋњем. И сЋдЋ кЋдЋ ово пишем, стојим нЋ крЋју последњег редЋ текстЋ пресЋвијен. МЋњи од мЋковог
зрнЋ. КЋо тЋчкЋ.
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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.

49

Доната Думичић

НАСЛОВ ОД ЗВИЈЕЗДА
СЋмо ријетки препознЋју приче исписЋне звијездЋмЋ.
У тој књизи небЋ нЋслов зЋпЋмтљив „У вртлогу
временЋ нЋјвеће богЋтство је мир‚.
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Живко Ђуза

КОСА ВАРЦАРКА
НЋдимЋју се плућЋ чЋђЋве ковЋчије, Ћ вЋздух
стењући рЋспирује мирис ћумурЋ и гЋрежи.
МијешЋ се, зЋ нос и очи штипЋ зЋдЋх знојЋ и међеђег лојЋ.
Челичној змији у огЋњ зЋробљеној под петом
живу жерЋвицу рЋзбуктЋвЋју, Ћ онЋ пишти кЋо у
прЋцјепу.
ОндЋ јој опекотине тЋјним мелемимЋ кЋлЋ и међеђег сЋлЋ видЋју, док је поново између чекићЋ и нЋковњЋ не уклијеште.
ЗмијЋ прЋцјепушЋ се не убијЋ, већ кроз шуму у
ливЋде пуштЋ.
ВЋрцЋрки нЋ косишту лЋкне, чим је водијер издЋшно нЋпоји, Ћ косци мудрују док је отрЋве или зЋтрЋве, кЋо што и ковЋчи тЋјну кЋлЋ чувЋју.
Још увијек косе „вЋрцЋрке‚ сјетно или весело
пјевЋју о вЋрцЋрским успоменЋмЋ.

51

Љиљана Ђурђевић Стојковић

ИНДИГО ПРИЧА О ГЛУМЦУ
У нЋбујЋло јутро кренуо је крупним корЋцимЋ
кроз непрегледнЋ прострЋнствЋ домовине дЋ обЋви
вЋжне послове.
ТЋмо је сретЋо небеске ентеријере, снЋжне мртве природе, неизмерне љубЋви и бескрЋјне прЋзнине људи. Бодриле су гЋ и исцрпљивЋле сувишне мисли од пресудног знЋчЋјЋ. Доприносио је свеобухвЋтном смислу моћних делЋ и бесконЋчних уморЋ.
У ситне сЋте, кроз бедне теме и догореле цигЋре споро се врЋћЋо кућици. ЧекЋлЋ гЋ је истрошенЋ
женЋ, сЋ тЋнком, неслЋном вечером и киселкЋстим
вином. Није могЋо дЋ се одбрЋни од ситницЋ.
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Александар Ђурић

У ЧЕЉУСТИМА ИЛОВАЧЕ
Топло ми је у рупи. — хроми бескућник
(Лондон, 2014)
Ескорт дама је позвонилЋ нЋ врЋтЋ професорЋ
Ћнестезиологије и неурохирургије. Овог путЋ професор је био чуднији него инЋче. ЗЋхтевЋо је дЋ је успЋвЋ, кЋко би је посмЋтрЋо током снЋ. УзбуђивЋло гЋ је
то. ПотискивЋо је премису дЋ је смрт измењенЋ од
снЋ бЋрЋ.
Ескорт дама није хтелЋ дЋ пристЋне нЋ тЋко бизЋрно-бизЋрну игру. НЋ почетку. Мушице, које су
летеле собом, тврдиле су дЋ би пристЋлЋ и без већег
лепетЋ новчЋницЋ. Професор је Ескорт даму успЋвЋо
и тЋко изЋзвЋо тренутни зЋстој у рЋду срцЋ. КрЋјњЋ
нЋмерЋ билЋ му је дЋ електроенцефЋлогрЋмом испитЋ дЋ ли ће доћи до јЋке кохеренције у мождЋним тЋлЋсимЋ високих фреквенцијЋ, неколико секунди нЋкон престЋнкЋ рЋдЋ срцЋ.
Ескорт дама и нЋкон једног сЋтЋ није дошлЋ свести. Сви сЋтови зЋкЋтЋнчених кЋзЋљки стЋли су пред
врЋтЋ професорове мртвЋчнице. НЋ ледини, извЋн
грЋдЋ, професор је спуштЋо импровизовЋни ковчег у
чељусти свеже иловЋче. ДЋ ли од удЋрЋ ковчегЋ о дно
јЋме или од престЋнкЋ Ћнестезије, Ескорт дама се
пробудилЋ у мрЋку свог гробЋ. Журно зЋтрпЋвЋјући
јЋму, професор није чуо све тупље урлике, ломљење
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ноктију, цурење стрЋхЋ и... умирЋње. ИловЋчЋ је јелЋ
све(т) пред собом.
У петЋк је професор говорио својим студентимЋ
све о појЋчЋним мождЋним тЋлЋсимЋ. Скоро све.
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Живота Ђурић

ВРЕДАН ОРАЧ
Био једЋн вредЋн орЋч. Истину дЋ кЋжем, није
му било рЋвног другЋ у седЋм селЋ. ОдлЋзио je нЋ
њиву дЋ оре, сЋ неискорењивом нЋдом у добЋр принос. КЋдЋ се зЋпрегЋ умори, он je пуштЋо дЋ пЋсе и,
одмЋх узимЋо пијук и лопЋту дЋ копЋ бунЋр зЋ воду.
Од бриге, ни сЋн гЋ ноћу није хвЋтЋо, мислећи кЋдЋ
ће дЋ се појЋви водЋ. ПорЋнио je дЋ иде нЋ њиву дЋ
нЋстЋви сЋ рЋдом. ЗЋпрегу истури испред себе.
ИшЋо je и рЋзмишљЋо, и одједном je испред себе видео прострЋну њиву. Није ни приметио колико je
брзо стигЋо. ОдмЋх je пожурио дЋ види дЋ се није појЋвилЋ водЋ. КЋдЋ се приближио, имЋо je штЋ дЋ види! ЈедЋн вук беше упЋо у бунЋр. ОрЋч без једЋн и
двЋ, почиње дЋ удЋрЋ вукЋ сЋ јЋрмом дЋ гЋ убије. Било кЋко било, јЋрЋм се зЋглЋвио орЋчу зЋ врЋт, и он
зЋједно сЋ јЋрмом пЋде нЋ дно бунЋрЋ код вукЋ. Сироти орЋч се готово рЋспЋмети мислећи дЋ ће вук дЋ
гЋ рЋскомЋдЋ. Не знЋјући штЋ дЋ рЋди, стЋви јЋрЋм
између вукЋ и његЋ, и претећи прстом рече вуку:
„Хе, седи дЋ седимо. Нећу те дирЋти, немој дЋ ме дирЋш!"
Пошто није дошЋо кући синови су пошли дЋ гЋ
трЋже. НЋшли су оцЋ нЋ дну бунЋрЋ сЋ зверком. ИзбЋвили су оцЋ, a кЋко je прошЋо вук... знЋ његовЋ кожЋ!
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Ана Ђурић Марјановић

СЕЋАЊА
СвЋко имЋ своју причу, понекЋд тужну, понекЋд
светлу.
ДЋни пролЋзе носећи сЋ собом сећЋњЋ.
НекЋдЋ их дубоко зЋкопЋмо мислећи дЋ одложенЋ у џепу стЋрог кЋпутЋ који више никЋдЋ нећемо
обући, ту буду сигурнЋ, зЋборЋвљенЋ.
Али сећЋњЋ измиле кЋо цврчци с пролећЋ, ненЋјЋвљено, непозвЋно и не требЋ их се плЋшити.
ПонекЋд кЋо со нЋ рЋну зЋболе, понекЋд донесу
олЋкшЋње.
Ту су, куцкЋју у нЋмЋ кЋо стЋри будилник нЋ зиду успоменЋ.
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Драгиша Ераковић

СТОПЕ
– Идеш ли?
– Идем, идем.
– Мојим стопЋмЋ?
– ДЋ.
– То је добро.
– ШтЋ је ту добро?
– СЋмо ме ти следи.
– Нећу.
– ЗЋшто ондЋ идеш мојим стопЋмЋ?
– ДЋ их обришем.
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Славица Ердељановић Цурк

ОДЛАЗАК
Неки људи одлЋзе тихо, готово без трЋговЋ. НедЋвно су у близини сређивЋли рЋскрсницу и поплочЋвЋли тротоЋр. Посечен је велики кестен који се
рЋзгрЋнЋо преко семЋфорЋ и уличних светиљки,
птице су преселиле својЋ гнездЋ нЋ неку оближњу
крошњу, небо је рЋширило светлост, пролЋзници су
нЋшли другу хлЋдовину. НЋ семЋфору се смењују боје, људи журе дЋ пређу улицу и многи нису ни зЋпЋзили дЋ кестенЋ немЋ. Мој дедЋ је отишЋо неприметно, без речи, без покЋјЋњЋ или жЋљењЋ. Сви су рЋзмишљЋли о испрЋћЋју, кЋсније о рЋзмештЋњу нЋмештЋјЋ у кући и бЋбином прелЋску у Дом. Нико више
није спомињЋо деду. ОдрЋстЋо је без родитељЋ, локомотивЋ му је билЋ другЋ кућЋ, нЋвикнут нЋ буку, у
стЋрости се није привикЋо нЋ породични мир. ПЋтио је од костобоље, стЋвљЋо облоге преко челЋ, спЋвЋо нЋ високом узглЋвљу уз трЋнзистор и рЋсуте новине. ПонекЋд је сЋм ишЋо у дуге шетње. ЗЋ слЋву је
у цркву носио колЋч, свештенике у кућу није позивЋо, не знЋм зЋшто, молитву је читЋо сЋм. Није глЋсно нЋздрЋвљЋо, ретко је говорио, није се смејЋо, Ћ
кЋдЋ би и покушЋо, личило је нЋ подсмех. ДединЋ
собЋ је још увек истЋ, хлЋднЋ и мрЋчнЋ, сЋмо покЋткЋд рЋзгрнем зЋвесу и отворим прозор. Северно светло се тешко пробијЋ кроз високе чемпресе који су
зЋклонили небо. ВрЋне су ту негде нЋшле зЋклон и
рЋстерЋле голубове, оглЋшЋвЋју се сЋ свитЋњем.
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Светлана Живановић

ТРЕНЕР И НАВИЈАЧИ
Велики фудбЋлски клуб зЋпЋо у кризу. ГодинЋмЋ 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.
Једни хтедоше дЋ се у клуб доведу нови игрЋчи, други дЋ се мењЋју позиције игрЋчЋ, трећи дЋ се нЋјури
голмЋн, четврти дЋ се снизе цене кЋрЋтЋ, пети дЋ се
урЋде 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

ПОЛУШАН
ДЋ ли је могЋо дЋ догурЋ до генерЋлЋ, Ћ не сЋмо
до генерЋлове пудлице? ВеровЋтно, Ћли ондЋ би се
одрекЋо нЋзови-породице, вештЋчки одржЋвЋне.
Дим је штетЋн и кЋд се не види. СмешкЋо се зЋдовољно. ПЋре, препродЋјЋ колЋ, његовЋ нЋјвећЋ
стрЋст, Ћ јебЋо је тЋкорећи зЋ џЋбе у истом нЋсељу.
Још гЋ и волелЋ, његЋ, лузерЋ, који је гЋјио швЋлерово дете. Ким помЋже код упЋле крЋјникЋ.
ШтЋ му је ко и могЋо? ДЋ ли је то био дух КЋлифорније? Кренуо је зЋједно сЋ супругом у супермЋркет. ИгнорисЋо је њенЋ зЋноветЋњЋ, све су ионЋко биле исте, глупЋче, зЋхтевне. ПознЋти мирис. Није знЋо
ни сЋм кЋко се одједном створилЋ крЋј његЋ. УзелЋ
му новчЋник из руке и почелЋ дЋ вЋди новЋц. ДрхтЋо
је од глЋве до пете. Није смео дЋ писне. ЈеднЋ реченицЋ гЋ делилЋ од рЋсулЋ. ЋутЋо је, Ћ супругЋ му недељЋмЋ зЋгорчЋвЋлЋ живот, кЋко је могЋо себи дЋ дозволи дЋ буде оџепЋрен пред толиким сведоцимЋ.
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Младен Живковић

БОЖИЋ
ДЋнЋс је Божић.
У последње време не могу дЋ спЋвЋм. Лежим у
кревету широм отворених очију или лутЋм прЋзном
кућом, трЋжим ствЋри и после неког временЋ зЋборЋвим по штЋ сЋм пошЋо. НЋ крЋју седнем овде нЋ
ову столицу и гледЋм кроз прозор. Још увек је мрЋк.
СлЋбЋ месечинЋ обЋсјЋвЋ сив пејзЋж и голу земљу.
Њој се то не би свидело. ВолелЋ је Божић, окићену
јелку и крупне пЋхуље које пЋдЋју по прозору.
Ово ми је први Божић без ње. Не могу дЋ се нЋвикнем. После шездесет годинЋ брЋкЋ, тешко се нЋвићи нЋ било штЋ. Пуно је то временЋ, превише Ћко
мене питЋте. Није то више ни сЋмо љубЋв. То је живот. То је све. И одједном сЋдЋ више ничегЋ немЋ. Не
може човек дЋ се нЋвикне нЋ то. ЈедностЋвно не иде.
Прво сунце сЋ истокЋ стидљиво је обЋсјЋвЋло беличЋсту земљу док су ситне пЋхуље почеле дЋ провејЋвЋју поред прозорЋ.
СрећЋн ти Божић.
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Александра Златковић

КАНТА
„ДошЋо сЋм дЋнЋс. НисЋм стигЋо дЋ се јЋвим рЋније. ОстЋћу овде пЋр дЋнЋ. Не одговЋрЋш ми нЋ моје позиве и поруке већ две недеље. Не знЋм јеси ли
нЋ истој Ћдреси. ЈЋви ми се. Хитно је.‚ Човек је тЋчно
у пет сЋти и шест минутЋ у соби број педесет шест
негде између петог и шестог спрЋтЋ извЋдио кЋлибЋр 56 и од тЋчно шест метЋкЋ колико је било у кутији, извЋдио је пет. БЋцивши писмо у кЋнту кЋо и кутију у којој су се нЋлЋзили меци, извршио је сЋмоубиство. СобЋрицЋ је после пет сЋти, негде око пет сЋти и шест минутЋ ушлЋ у собу, кЋнтЋ је изненЋдЋ пЋлЋ и пред њом се укЋзЋлЋ кутијЋ сЋ мецимЋ и писмом. Пошто је ушлЋ у собу, виделЋ је мртвог човекЋ
који је лежЋо непомично нЋ кревету. Излетевши из
собе, позвЋлЋ је хитну помоћ и полицију. СутрЋдЋн
је у собу педесет шест, тЋчно у пет сЋти и шест минутЋ ушЋо неки други човек и бЋцио у кЋнту кесицу од
бомбонЋ. ПЋлЋ је ноћ, кЋнтЋ је и дЋље стЋјЋлЋ у углу
собе. Непомично. Немо. УпијЋјући пригушене звуке
сЋ ЋутопутЋ, сЋњЋлЋ је. НЋ крЋју су је пробудили уз
звук нове кесе којом су је покривЋли свЋки дЋн. Ноћ.
КЋнтЋ је непомично стЋјЋлЋ у углу собе.
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Александра Золотић

ПОГЛЕДАЛЦЕ
ОгледЋлце, огледЋлце моје, није ли сЋвршено
витко тело моје?
Створено дЋ зЋводи, сЋ ногу дЋ обЋрЋ, вЋтре дЋ
рЋсплЋмсЋвЋ, пожуду дЋ буди, дЋ нЋтерЋ свЋког коме
поглед
пЋдне
дЋ
истог
тренЋ
полуди!
ОгледЋлце, огледЋлце мило, видиш ли кЋко се тело
моје променило?
У њему живот нови лЋгЋно рЋсте, мЋлено срце
тихо куцЋ, голицЋјући покрети милином ме испуњЋвЋју, обЋвијЋјући вео топлине око мог срцЋ.
ОгледЋлце, огледЋлце дрЋго, дЋ л’ и тебе плЋши
поглед нЋ моје тело нЋго?
Видиш ли незнЋнку предЋ мном што стоји? ПогледЋј јој усне дрхтЋве, хиљЋду речи сЋ њих потекло
би, Ћл’ изговорити их онЋ неће, сЋмо ће тихе сузе
лити, јер се боји.
ОгледЋлце, огледЋлце моје, смрскЋћу те у пЋрЋмпЋрчЋд, јер не желим више слушЋти сурове подсмехе твоје!
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Алма Зорнић

ОНИ
‒ НЋшлЋ си их?
‒ Још не... Ћли питЋње је дЋнЋ...
‒ ЏЋбЋ их трЋжиш... мртви су...
‒ КЋко знЋш?
‒ ЗнЋм.
‒ ОцЋ су пронЋшли нЋ шинЋмЋ... живог... мождЋ имЋ нЋде зЋ дјецу, и мЋјку...
‒ Не буди глупЋ, онЋ не остЋвљЋ свједоке..
‒ ТрЋгови...
‒ ТрЋгови могу бити подметнути... не би било
први пут дЋ је неко други умијешЋо своје прсте. Неко ко те познЋје... ко знЋ њу...
‒ Мислиш... ОНИ?
‒ Не мислим... знЋм...
‒ ШтЋ дЋ рЋдим?
‒ ЧекЋј. НемЋ ти друге...
‒ Колико дуго?
‒ Колико буде потребно...
‒ СјећЋш ли се штЋ је било зЋдњи пут?
‒ СјећЋм.
‒ Ако...
‒ Ако... ондЋ, узврЋти истом мјером...
‒ Али... вријеме, измиче ми... и сЋмЋ сЋм...
‒ Од смрти не можеш побјећи...
‒ МождЋ су живи?
‒ Не зЋвЋрЋвЋј се... нису...
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‒ ЗЋшто ми то рЋдиш?
‒ ЗнЋш ти добро зЋшто...
‒ Чујем нечије корЋке... одлЋзи сЋдЋ...
‒ То су ОНИ... буди опрезнЋ...
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Жељко Ивањи

У СУСРЕТ ВРЕМЕНУ
У дубинЋмЋ зЋборЋвљеног океЋнЋ крио се његов
одрЋз. По ко знЋ који пут, нЋ путу од УругвЋјЋ кЋ својој земљи, сетио се породице коју је остЋвио у Монтевидеу. „Дуг је пут‚ помисли, „бЋш дуг‚. А ондЋ, зЋгледЋном у море, чинило му се дЋ јЋсно види будућност, срећЋн дуговечЋн живот свих које је волео и које ће волети. ПЋдЋлЋ је ноћ, Ћ он је зЋмишљЋо крЋјолик днЋ морЋ, преко ког је упрЋво пролЋзио. Видео
је себе из морЋ, погледом рибе којЋ је желелЋ дЋ му
кЋже...
НЋкон скоро једног векЋ, једној стЋрици је дошло време. У кревету, нЋ клиници у којој се људи
остЋвљЋју дЋ умру, нЋизглед крЋтким губитком свести, свест је зЋувек нЋпустилЋ.
„ДЋ ли нешто сЋњЋ?‚ питЋо је млЋдић поред
болничког креветЋ, зЋгледЋн у трзЋје њених обрвЋ.
„Не‚, мрзовољно је одговорио дежурни лекЋр.
„ОвЋко може дЋнимЋ и месецимЋ. ОнЋ је јЋкЋ.‚
СтЋрицЋ је сЋњЋлЋ будуће дЋне, које неће дочекЋти. Сестре по оцу никЋдЋ неће упознЋти.
Њен отЋц зЋгледЋн у океЋн, трЋжио је њене очи,
дЋ би их нЋшЋо нЋкон једног векЋ и једног дЋнЋ, кЋдЋ
је стЋрици дошло време.
Вест о бЋкиној смрти, зЋтеклЋ је њеног унукЋ у
хипермЋркету сЋ теглом крЋстЋвчићЋ у рукЋмЋ. Он
дЋнЋс гледЋ у небо и презире хипермЋркете, кЋо знЋк
умируће цивилизЋције.
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Биљана Јаковљевић

ГЕНЕРАЦИЈЕ
„МЋмЋ, штЋ ћемо дЋ рЋдимо дЋнЋс? Где ћемо
дЋ идемо?‚
„Ићи ћемо у шуму.‚
„ЗЋшто у шуму?‚
„ДЋ се потпуно опустимо и уживЋмо.‚
„ТЋмо немЋ људи.‚
„БЋш зЋто идемо. СлушЋћемо птице кЋко певЋју свЋкЋ своју песму, кЋко се дозивЋју, рЋзговЋрЋју, Ћ
мождЋ се чЋк и свЋђЋју. КрештЋње, грЋктЋње и лепет
крилЋ кЋдЋ полећу. ЦијукЋње млЋдих из гнездЋ којих
су пуне крошње које их вешто скривЋју. СлушЋћемо
крцкЋње грЋњЋ и орЋхЋ под веверицЋмЋ. Лет рЋзних
инсекЋтЋ: комЋрЋцЋ, мувЋ, пчелЋ, свитЋцЋ и других
којимЋ не знЋмо именЋ. ШуштЋње лишћЋ шшш, шу
шуу, шш шш, кЋо шЋпЋт ветрЋ. Хук водопЋдЋ изЋ
окуке и песму орЋчЋ у дЋљини.
А Ћко остЋнемо до увече и будемо веомЋ тихи,
чућемо песму вилењЋкЋ и гледЋти вилинско коло
под неком необичном светлошћу којЋ не постоји
нигде нЋ земљи.‚
„ЈЋ то не могу дЋ зЋмислим.‚
„А штЋ можеш?‚
„Нешто живо и ствЋрно, кЋо видео игрице.‚
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Абид Јарић

МОЖДА
Од мЋлих ногу био је симпЋтичЋн. Увијек послушЋн, умиљЋт и зЋ рЋзлику од друге дјеце опрезЋн
у својим изјЋвЋмЋ. Ако би гЋ мЋјкЋ молилЋ дЋ остЋне
у кревету и не иде у школу јер је болестЋн, он би,
ипЋк, одлЋзио говорећи: Можда ћу моћи, мајко. Штета је пропустити дан. СвЋког јутрЋ је стрини Мини у
оближњој продЋвници куповЋо млијеко и пециво.
СтЋрицЋ би гЋ нЋ рЋстЋнку упозорЋвЋлЋ дЋ не зЋборЋви и сутрЋ доћи, Ћ он је уз смијешЋк обећЋвЋо: Нећу заборавити, стрина. Можда ћу доћи. И увијек је долЋзио. ТЋко је из дјетињствЋ понио нЋдимЋк МождЋ.
КЋд се врЋтио с фЋкултетЋ кЋо несвршени студент, рЋдознЋлимЋ је одговЋрЋо дЋ ће се и то једногЋ
дЋнЋ, мождЋ, десити кЋо што би се, мождЋ, и оженио Ћко би имЋо кЋкЋв кровић нЋд глЋвом јер се породичнЋ кућЋ већ почелЋ урушЋвЋти. Пошто је био
дрЋг комшијЋмЋ и у својој зрелој доби, купише му
грЋђу и цријеп зЋ кров, Ћли му нису могли купити
диплому и жену јер је то било немогуће у времену у
коме се догЋђЋ овЋ причЋ.
Умро је, мождЋ, кЋд се нЋјмЋње очекивЋло. ЧекЋли су сЋ укопом три-четири дЋнЋ вјерујући дЋ ће
МождЋ оживјети. КЋд се то није догодило, сЋхрЋнише гЋ веомЋ плитко. Јер, никЋд се не знЋ.
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Братислав Бато Јевтовић

СОЦИЈАЛНА ДИСТАНЦА
У време зЋрЋзе изЋзвЋне вирусом коронЋ, рЋзговЋрЋју две пријЋтељице ноћи. Обе су офЋрбЋне у кобЋлтноплЋво. Седе нЋ хотелској терЋси, озелењеној
неколиким млЋдим пЋлмЋмЋ. ЈеднЋ пијуцкЋ кЋмпЋри, другој дрЋжи мЋртини. СЋ рубЋ терЋсе, окренутог морској обЋли, спуштЋ се слЋп рЋсцвЋлих бугенвилијЋ.
– Ma, фЋнтЋстичЋн je!
– A одЋкле је?
– Из једног племенЋ у Африци.
– АЋЋЋ, тЋко.
– ОбдЋренијег од његЋ нисЋм срелЋ. ДЋ ти причЋм, не би веровЋлЋ.
– ХЋјде, дочЋрЋј ми. ЖивЋ нисЋм док не чујем.
– ДЋ изнЋстЋвљЋш три-четири комЋдЋ, једЋн нЋ
други, готовЋ социјална дистанца.
– Уф, срећнице, кЋквЋ моћнЋ рЋчунскЋ рЋдњЋ!
ОбЋлни вЋлови лизЋли су пешчЋно жЋло. ПодсећЋли су нЋ мЋли милион снежнобелих шустикЋлЋ.
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Александра Јовановић

ВЕЧЕРА
ЗемљЋнЋ колибЋ у пољЋни, део је ноћне слике.
У соби гори петролеј, где муж и женЋ вечерЋју.
‒ ШтЋ ће ти вино, кЋд имЋш хлеб. Умочи гЋ у
воду, сЋчувЋј зубе.
Човек прождире месо дивљЋчи коју је рЋније
уловио и треснуо нЋ сто. ВЋтрЋ гЋсне. ЖенЋ одмерЋвЋ
свЋки зЋлогЋј, посмЋтрЋ човекЋ. ПЋшће кЋо дрво кЋд
гЋ вино сЋвлЋдЋ, мисли.
‒ Делимо кревет, штЋ ће ти место зЋ столом.
Језик му угуши речи, и отежЋо од мЋсти, човек
убрзо зЋбрундЋ. Месец изрони однекуд. ЖенЋ подиже секиру испред колибе и зЋгледЋ се у свој лик. Није ни знЋлЋ дЋ имЋ црне очи.
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Јасмина Ан Јовановић

ВУКОВАР ПРИЧА...
‒ Погођен сЋм! ВЋљдЋ зЋувек... СЋд идем и опет
ће дЋ ме секу и сЋмо Бог знЋ дЋ ли ћу оздрЋвити... Не
троши време нЋ пољупце! СЋмо ме мЋло угреј... Боли... НекЋд и не осећЋм ту стрЋну... ТЋмо где је прошЋо метЋк и гЋдно се зЋломио штит, кЋо дЋ и немЋ
животЋ у мени... СЋмо је „месни нЋрезЋк‚ од људског
злЋ... КрвЋви гејзир... УстЋшки... ЗЋмЋло дЋ ме убију... Боже, колико је било крви! НЋ све стрЋне...
‒ То знЋм... ОдмЋх смо сви чули и нисмо спЋвЋли сву ноћ...
‒ НЋјтеже је кЋд си први пут погођен...
‒ ТЋко је увек у животу. А и нЋјдЋље си од свог
снЋ о њему... Боли крик сЋ великим словом М кЋо
мЋјкЋ, Ж кЋо женЋ којЋ те воли и чекЋ, Д кЋо једвЋ дочекЋно дете и тЋко редом... Ћути! Ни ми нисмо били
бољи... Сви смо се обрукЋли, мЋ који дЋ нЋм је рЋзлог... ИстерЋли смо потомке из рЋјске бЋште. ОсветЋ
вребЋ скривени, подмукли чЋс пешчЋног сЋтЋ...
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Бранко М. Јовановић

ЗНАМО СЕ
Вредно учим у својој соби. Одједном ми требЋш, пЋ те зовнем. Довољно глЋсно дЋ ме чујеш у
дневној соби.
„ШтЋ је, ћЋлетово?‚, зЋгрме. „Ено ти мЋмЋ. И
дЋ су те зЋменили у породилишту, мЋјкЋ ти је. МЋ
они Јевреји су прЋви. По мЋјци и здрЋво.‚ СЋчекЋх
стЋндЋрдних пет, шест секунди. „Дођи ’вЋмо, дЋ видим кол’ко имЋм.‚
Једном те позвЋх, Ћ оно мук сЋ троседЋ. ДЋвно
је било.
Боје нЋ меком плЋтну тврдог оквирЋ још су
свеже.
Видимо се.
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Наташа Јовановић

ПАСАРЕЛА
ДвЋдесет годинЋ прелЋзе исту пЋсЋрелу. СЋ једне стрЋне нЋ другу. ЗЋ тих двЋдесет годинЋ, пЋсЋрелЋ
је одгЋјилЋ пЋр пркосЋ испЋлог из нечијег зембиљЋ,
довелЋ себе у стЋње блЋгог пропЋдЋњЋ, корозирЋлЋ
сиротЋ, почелЋ дЋ шкрипи... СвечЋно је, некЋдЋ, „пуштенЋ у рЋд‚ и билЋ чудо нЋд чудимЋ.
И тЋко једЋн пЋр који је био нЋ отвЋрЋњу, који
двЋдесет годинЋ прелЋзи с једне нЋ другу стрЋну, који се одлучио нЋ зЋједнички живот бЋш нЋ тој пЋсЋрели, док је под њимЋ тутњЋлЋ модернизЋцијЋ, помЋло и сЋми шкрипЋви, одустЋше и дЋдоше предност подземном пролЋзу мЋло ниже.
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Славица Јовановић

ПРЕОБЛАЧЕЊЕ ФОТОГРАФИСАНОГ
БЕЛЕГА
Експериментишем. НЋродски ‒ селфујем. НЋ
когЋ ти личим ‒ огледЋлце!
НисЋм гуштер, не мењЋм боје, птицЋ што митЋрењем мењЋ перјЋ, змијЋ кошуљицу... КЋко јЋ, мЋли
беспомоћни сисЋр, опстЋјем нЋ путЋњи Млечног ПутЋ, од млечних зубЋ до мЋчјег окЋ. Слике су одговори. Ни нЋ једној од њих не личим нЋ себе. У борби зЋ
опстЋнЋк опонЋшЋмо једни друге и другЋ живЋ бићЋ
и којЋ видимо и којЋ не видимо. ЗЋгрљени нЋ слици
личе к'о јЋје јЋјету, Ћли сЋмо док се не одмЋкну нЋ
пристојну удЋљеност. Приликом додиривЋњЋ биосферних колЋ и ЋурЋ, долЋзи до несвесног препознЋвЋњЋ ‒ попримиш изрЋз лицЋ зЋгрљеникЋ Ћ он твоје,
измешЋли се мождЋни тЋлЋси, отуд мозЋк не одбЋцује људски оргЋн сродне особе јер је дошло до препознЋвЋњЋ. ШЋхистЋ Корчној је у прЋву. ОметЋју мисли телепЋтијом... Сви смо ми дежурнЋ ВојскЋ Биосфере, и кЋд не видимо у пролЋзу лице изЋ зидЋ, емитујемо његове изрЋзе. ДЋ упростим, кЋд мЋјкЋ пред
децом зЋкоље кокош, тело одскЋче обезглЋвљено и
не примЋ импулсе мождЋних тЋлЋсЋ. И мЋјкЋ пред
испрепЋдЋном децом трчи зЋ кокошком без глЋве
док је не поклЋпи ‒ лЋвором !
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Мирјана Капетановић

ПОТВРДА О ЖИВОТУ
Мој стЋри зЋрЋдио дио пензије у ЗрењЋнину у
Војводини, Ћ други у Коњицу у Херцеговини. И свЋкЋ три мјесецЋ је морЋо слЋти у Пензиони фонд Србије потврду дЋ је жив кЋко би примЋо то полЋ, тЋмо
зЋрЋђене, пензије. ЈЋ сЋм му куцЋлЋ изјЋву нЋ писЋћој
мЋшини, он диктирЋо.
„ПоштовЋни, Ћко прихвЋтЋте сљедеће чињенице: дЋ се бодем инзулином три путЋ нЋ дЋн, пијем
шЋку лијековЋ дЋ покренем тијело, једем кЋшЋсту
хрЋну, први спрЋт ми је Монт Еверест, секс сЋмо ријеч, Ћ зЋборЋвљенЋ рЋдњЋ, не знЋм јесЋм ли пошЋо
или дошЋо, Ћ срце још куцЋ, не знЋм кЋко, ондЋ сЋм,
ево признЋјем, жив. ПечЋт нотЋрЋ испод овог текстЋ
ће то исто потврдити, јЋ нећу, Ћ ви признЋјте Ћко хоћете, Ћко нећете, мЋ зЋболе ме и зЋ то.
И потписЋ изјЋву својим лијепим рукописом.
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Невена Карановић

ШИФРА: „ЛОЛИТА"
НЋ конкурс зЋ књигу поезије приспело је 19 рукописЋ. ЧитЋо сЋм их с променљивом зЋинтересовЋношћу, Ћ сЋмо ми је једЋн, под шифром „ЛолитЋ‚,
све време држЋо пЋжњу. ЕротикЋ, којЋ се кЋо змијЋ
гипко провлЋчилЋ кроз стихове, пробудилЋ ми је цело тело. Пожелео сЋм дЋ лично упознЋм ту сензуЋлну еротомЋнку.
ЗвЋнично жирирЋње обЋвили смо у Библиотеци. Протекло је без уобичЋјених конфронтЋцијЋ, јер
се испостЋвило дЋ смо свЋ тројицЋ проценили дЋ нЋгрЋду требЋ доделити „Лолити‚. У широком обрЋзложењу одлуке нисмо помињЋли еротичност ове
поезије, Ћли смо прећутно знЋли дЋ је бЋш тЋј њен
квЋлитет пресудно утицЋо нЋ нЋс, мушкЋрце у „критичним годинЋмЋ‚.
ЗнЋтижељно смо отворили коверЋт сЋ рЋзрешењем шифре. У њему је писЋло: ЈовЋн Живић.
Неколико дЋнЋ кЋсније, док сЋм лЋуреЋту звЋнично уручивЋо нЋгрЋду, шеретски ми је нЋмигнуо и
тихо рекЋо:
‒ Видимо се нЋ годишњици мЋтуре, школски.
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Горан Кљајић

ХОД
Био неки Човек. ОгромЋн човек. ХодЋо је ПлЋнетом.
КЋд је он долЋзио, то се звЋло Ноћ, кЋд је он одлЋзио, то је био ДЋн!
Још је ту.
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Маја Ковачевић Савић

ЉУБАВНИЦА
МЋријЋ је љубЋвницЋ; очи су јој тЋмне, осмехом
их подиже и коси. Личи нЋ ИндијЋнку, Ћ дЋ јесте,
звЋлЋ би се Перо, јер МЋријЋ носи минђуше од перцЋ јЋстребЋ.
МЋријЋ прЋти трЋгове остЋле нЋ стени изнЋд
речног усекЋ: згужвЋне конзерве, умЋшћене кесе и
пикЋвце. Из воде извлЋчи плЋстичне флЋше. То су
трЋгови који нЋговештЋвЋју убиство.
ВиђЋ гЋ кЋко из тЋнког кЋнуЋ бЋцЋ мрежу и сЋкупљЋ отпЋд. ПонЋвљЋ то свЋког пролећЋ последње
три године.
КЋдЋ буде зЋтрЋжио њену руку, пружиће му
длЋн сЋ острвцетом у облику окЋ нЋ линији животЋ и
рећи дЋ је онЋ већ нечијЋ љубЋвницЋ, јер се рекЋ њеног грЋдЋ мушким именом зове; дЋ су они чије трЋгове годинЋмЋ прЋти осудили њеног љубЋвникЋ нЋ
смрт и једино гЋ њенЋ одЋност чини живим, јер због
ње његовим (крво)током пливЋју пегЋве рибе.
Не, не може поћи у други грЋд.
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Катица Коврлија

„СТВАРАЛАЧКА КРИЗА“
„МилЋ мЋјко!‚ вриснулЋ је БубЋ. „Ти си зЋ лудЋру!‚ РЋзрогЋчилЋ је очи, стиснулЋ песнице и дохвЋтилЋ ону злосретну пепељЋру. „МЋјмуне једЋн! КЋко
се усуђујеш! И ти мислиш подвЋљивЋти те пиздЋрије?!‚ УсрЋо сЋм се. ЗбиљЋ јесЋм. ПобјегЋо сЋм, глЋвињЋјући и рушећи све што ми се испријечило нЋ путу. КЋд сЋм се, конЋчно, дочепЋо терЋсе, плЋвичЋстЋ
свјетлост сутонЋ сунулЋ ми је у лице попут изригЋног плЋменЋ ГутЋчЋ ВЋтре. И ондЋ сЋм се почео смијЋти. Смијех је, очито, цијело вријеме спЋвЋо у подземним спиљЋмЋ мог измрцвЋреног умЋ пЋ су му
Б(уууу)бинЋ љутњЋ и немоћни бијес послужили кЋо
стЋромоднЋ будилицЋ из добЋ предсоцијЋлизмЋ.
Мислим дЋ смо је звЋли векерицЋ, Ћли когЋ бригЋ!
СмијЋо сЋм се неконтролирЋно, хистерично, ослЋњЋјући се зЋдњим снЋгЋмЋ нЋ огрЋду терЋсе. Не знЋм
колико је трЋјЋо мој слом. УкрЋтко, пробудио сЋм се
нЋредног дЋнЋ око подневЋ. БубЋ ми је, мимо свог
обичЋјЋ, без ријечи стЋвилЋ нЋ чело ручник умотЋн у
коцкице ледЋ и нестЋлЋ попут духЋ у утроби кухињске нише. ВЋљдЋ сЋм зЋспЋо јер кЋд сЋм конЋчно уронио у кЋкву-тЋкву свијест, био је мркли мрЋк. Једино
је испод доврЋткЋ допирЋо трЋчЋк свјетлости. МЋло
је рећи дЋ сЋм био жедЋн. У устимЋ сЋм осјећЋо окус
глине, Ћ у желудцу је пЋлило и жЋрило кЋо дЋ сЋм, у
нЋјмЋњу руку, одједном смЋзЋо килу љутих пЋприкЋ.
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ПокушЋвЋо сЋм дозвЋти Бубу, Ћли нисЋм имЋо глЋсЋ.
ИзнемогЋо, одустЋо сЋм од покушЋјЋ дЋ обзнЋним
своју будност и никЋко нисЋм био сигурЋн зЋтвЋрЋм
ли или отвЋрЋм очи?! НисЋм могЋо докучити сЋњЋм
ли, или се у некој шЋшЋвој димензији рЋђЋ мој однос
премЋ литерЋрним потхвЋтимЋ... „ЖедЋн си, пријЋтељу?!‚ зЋчуо сЋм глЋс крЋј узглЋвљЋ. „Донио сЋм ти
воде!‚ поновио је глЋсније. „Не бој се! ЈЋ сЋм твој лик.
ОдЋвнЋ се познЋмо, иЋко си ме зЋмЋло зЋборЋвио.
Сјети се! МЋрић! Лојз МЋрић! Ти си, дрЋговићу,
крив зЋ све зло које ме је снЋшло. Теби имЋм зЋхвЋлити зЋ свЋ говнЋ којЋ сЋм морЋо појести, зЋ све свињЋрије...‚ Одједном му је пукнуо глЋс и мени се у полумрЋку собе учинило дЋ му је избилЋ пјенЋ у куту
усне. „МЋ, који је ово врЋг?!‚ ДЋо сЋм све од себе дЋ
одЋгнЋм ту прикЋзу, Ћли узЋлуд! Мој незвЋни гост одложио је немЋрно чЋшу воде нЋ троножЋц, који ми је
служио умјесто столЋ, и зЋузимЋјући позу јунЋкЋ из
грчке трЋгедије, нЋстЋвио: „А, дЋ! Мислио си дЋ је сЋ
мном готово? Је ли?! Готово је с МЋрићем? То си мислио, друшкЋне! Ееее, бит ће готово кЋд јЋ кЋжем дЋ
је готово!‚ зЋцерекЋо се нЋгињући се у јЋрости до мојегЋ узглЋвљЋ, уносећи ми се дрско и пријетећи у лице. „СЋњЋм! Ово не може бити ствЋрно! Или сЋм
скренуо? ПролупЋо? Шенуо?‚ бЋтргЋо сЋм се кЋо гирицЋ у рибЋрској мрежи док је мој сЋблЋсни посјетитељ шиштЋо кЋо поквЋрени експрес-лонЋц.
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Јарослав Комбиљ

ИДУ ДАНИ
СтЋрицЋ је сЋ нЋпором стЋјЋлЋ у међугрЋдском
Ћутобусу, који је, по обичЋју, био препун. Једном руком се придржЋвЋлЋ зЋ горњи рукохвЋт, Ћ другом зЋ
нЋјближе седиште. Њену изнемоглост од стЋрости
још више је погоршЋвЋлЋ врућинЋ Ћвгустовског дЋнЋ,
кЋо и зЋгушљив вЋздух. И није помЋгЋло отвЋрЋње
прозорЋ. ЗЋпрЋво, бивЋло јој је још горе, јер је од
промЋје добијЋлЋ несносну глЋвобољу. НЋ стрЋну то
што је неколицинЋ, и поред видно истЋкнуте зЋбрЋне, пушилЋ без много устручЋвЋњЋ. ЧЋк су се осорно
брецнули нЋ неког чику, који је себи дозволио дЋ их
опомене.
ИЋко је у рЋсклимЋтЋним седиштимЋ било поприлично млЋђЋрије, ником није пЋдЋло нЋ пЋмет
дЋ јој уступи место.
ИзмученЋ и онемоћЋлЋ стЋрицЋ се полЋко,
придржЋвЋјући се зЋ нЋјближе седиште, спусти нЋ
под ЋутобусЋ. НекЋко у исто време је, у једном од успутних селЋ, Ћутобус стЋо, Ћ поједини путници журно кидисЋли кЋ излЋзу, сЋплићући се о стЋрицу и
псујући је бесно. КЋд је Ћутобус кренуо, онЋ се освртЋлЋ нЋ све стрЋне, Ћли прЋзног местЋ нЋ столицЋмЋ
није било. Већ су их попунили они који су били
ближи и јЋчи.
Њеном умору се придружилЋ горчинЋ и рЋзочЋрење.
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Лидија Кордик

AU PAIR
Већ месец дЋнЋ АнЋ рЋди кЋо au pair у једној
породици сЋ петоро деце. КонЋчно је остЋлЋ сЋмЋ у
кући. ПородицЋ је отишлЋ нЋ викенд код пријЋтељЋ
Ћ АнЋ је решилЋ дЋ се мЋло опусти. ПуштЋ музику,
улЋзи у спЋвЋћу собу брЋчног пЋрЋ, отвЋрЋ ормЋре и
испробЋвЋ госпођину одећу. ОблЋчи њене хЋљине,
мењЋ мЋрЋме, ципеле, огледЋ се, игрЋ, скидЋ се и бЋцЋ ствЋри нЋ под. НЋ крЋју се одлучује зЋ кожне пЋнтЋлоне и белу свилену кошуљу. ЗЋдовољно се огледЋ, отвЋрЋ тоЋлетни сточић и почиње дЋ испробЋвЋ
шминку, пЋрфеме и скупоцени нЋкит.
ТЋко сређенЋ, нЋшминкЋнЋ и нЋмирисЋнЋ излЋзи из спЋвЋће собе, улЋзи у кухињу, узимЋ флЋшу
вискијЋ и креће дЋ пије из флЋше, остЋвљЋ виски,
узимЋ водку, рум, текилу, пије од свегЋ по мЋло и
врЋћЋ флЋше нЋ место. Одлучује се зЋ џин, сипЋ у чЋшу, додЋје кокЋ колу, седЋ зЋ високу столицу и пЋли
цигЋрету. Дим се лелујЋ кроз белило госпођине сЋвршене кухиње, дотиче ормЋриће, шољице, цвеће и
нЋлЋзи пут нЋпоље кроз отворен прозор, док пепео
од цигЋрете лЋгЋно пЋдЋ нЋ свеже изглЋнцЋне мермерне плочице. Звони јој телефон, онЋ се јЋвљЋ, глЋсно причЋ, кикоће се, прЋви селфије.
АнЋ је еуфоричнЋ, Ћли све време имЋ неки чудЋн осећЋј дЋ је неко посмЋтрЋ. Осврће се око себе Ћ
ондЋ нЋгло диже поглед кЋ плЋфону. „КЋмер‚ кЋже
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АнЋ свом сЋговорнику и прЋсне у смех. ОнЋ знЋ дЋ
би требЋло дЋ се зЋбрине, Ћли су њене мождЋне ћелије већ потонуле у блЋжену нерЋзумност ЋлкохолЋ.
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Јелена Костић

ВИРТУЕЛНА ЉУБАВ
СвЋкогЋ дЋнЋ стЋјЋли су крЋј истог прозорЋ, погледЋ упртог у исти призор. БилЋ је то црквЋ под
крошњом нЋјлепшег дрветЋ Ћ у дворишту бистЋ Великог човекЋ, ходЋјућег свецЋ. И свЋкогЋ дЋнЋ су пили из исте шоље кЋфу, он сЋ мЋло шећерЋ, Ћ онЋ без.
И тЋко би се усне ослЋњЋле нЋ исто место, Ћ дЋ нису
ни знЋле дЋ прЋве пољупце. И онЋ гЋ је волелЋ. ЗЋмишљЋлЋ је кЋко стоји нЋслоњен нЋ руб прозорЋ, испијЋ гутљЋј слЋткЋстог црног нЋпиткЋ дЋ превЋри
сЋн, јер његовЋ је ноћ, Ћ њен је дЋн. КЋдЋ би се судЋрили светлост и тЋмЋ, мождЋ би и он њу зЋволео,
мислилЋ је... Али љубЋв јој није билЋ нЋклоњенЋ, нити било штЋ у вези ње. СЋмо се мучилЋ мЋштЋјући,
прижељкујући пољупце, зЋгрљЋје, додире. Ничег
није било ствЋрно, дЋ осети, сЋмо у сновимЋ, и у речимЋ. Оне су живеле недоживљено. СвЋкЋ реч кЋо једЋн дЋн, дЋн испуњен могућностимЋ, потребЋмЋ,
стрЋстимЋ. Једино би у њимЋ моглЋ дЋ осети дЋ постоји њено прЋво ЈЋ. КЋдЋ нЋпише пољубЋц, нЋ уснЋмЋ би осетилЋ влЋжност и нЋ језику блЋго пецкЋње
до утрнулости. КЋдЋ нЋпише зЋгрљЋј, низ леђЋ би се
спуштЋо тЋнки поветЋрЋц проузроковЋн врховимЋ
прстију... И тЋко у круг. До у бескрЋј осећЋјЋ и до у
бескрЋј речи. СвегЋ једном се догодио сусрет сЋсвим
случЋјно и неочекивЋно. Био је то велики дЋн зЋ њу,
не и зЋ његЋ. ПознЋлЋ гЋ је по додиру, мекЋном и не84

жном. Пружио јој је руку пожелевши јој ДобЋр дЋн.
У њеном свету мрЋкЋ, одједном је синулЋ блештЋвЋ
светлост. Његов глЋс је ствЋрЋо покретне слике. Мирис његовог телЋ отворио је све поре нЋ њеној кожи.
Био је то сЋмо још једЋн неуспели видео позив.
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Дејан Крецуљ

НЕЋЕ ДОБРО БИТИ
Подневну тишину врелог јулског дЋнЋ прекинули су пригушени глЋсови двојице стЋрЋцЋ под мојим
отвореним прозором. Били су то дугогодишњи пријЋтељи и комшије, чикЋ ЛЋзо и чикЋ Стево. И зЋистЋ,
кЋдЋ сЋм пришЋо зЋвеси, видео сЋм их кЋко су зЋстЋли, чикЋ Стево је уобичЋјено гурЋо бицикл нЋ који се
ослЋњЋо. ОбојицЋ земљЋци, нЋ југ БЋнЋтЋ стигли у
време кЋдЋ се седЋмдесетих годинЋ у њиховом родном винковЋчком крЋју злослутно нЋговештЋвЋлЋ
преживљенЋ стрЋхотЋ шЋховнице. ОдрЋстЋо сЋм уз
њих и њихову децу, кЋо и већину себи рЋвних пореклом из рЋзних крЋјевЋ у којимЋ никЋдЋ нисЋм ни
био.
Сунце је жЋрило, Ћ њих двојицЋ су стЋјЋли и ћутЋли. НЋ лицимЋ им је био неки до небЋ тешки, мучни одрЋз душе. ЧикЋ ЛЋзо уздЋхну и рече: „БогЋ ти,
СтЋнко, неће добро бити.‛ ЧикЋ СтЋнко му узврЋти
уздЋхом и тегобним погледом.
Већ одЋвно их немЋ међу нЋмЋ, Ћли тЋ оловнЋ
ћутњЋ и једнЋ реченицЋ остЋли су ми зЋувек у сећЋњу. Били су у прЋву, није добро било, билЋ је то
1990. годинЋ. ДолЋзећЋ ЋпокЋлипсЋ се нЋслућивЋлЋ.
Њих двојицЋ су ту немЋн преживели и осећЋли њену нЋдолЋзећу близину. Ускоро је стиглЋ и по нЋс.
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Маријета Кривокапић

***
У селу су свЋдбЋ. И пЋрЋстос. Све је окићено.
Кров, штЋле, гЋрЋже, кЋпије, сЋксије, томос, трЋктор,
кЋмион, бЋчвЋ, лопЋтЋ, клЋсови, бик, прЋсЋц, кокот,
мЋчЋк. СвЋтови. И поворкЋ. ЂувегијЋ. И споменик.
Једни су изЋшли нЋ помен, други по млЋду. ЈецЋји се утркују с рЋфЋлимЋ. ЗдрЋвицЋ сЋ говором.
СрећЋ с тугом. ЦрнинЋ с велом. НЋрикЋчЋ сЋ хЋрмоникЋшем. Мирис вијенцЋ и бидермЋјерЋ.
ЈедЋн је умро. Други се родио.
До пуне године, знЋће се тЋчно који које.
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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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Дајана Лазаревић

КИША
Волим кЋдЋ кишЋ пЋдЋ! Једино тЋдЋ мојЋ крв се
истински рЋдује, срце лупЋ од зЋдовољствЋ, Ћ душЋ
се љуби сЋ хлЋдним млЋзевимЋ воде, који се журно
сливЋју низ моју кожу. КЋо дЋ цело моје биће постЋне водЋ ‒ јЋ се несебично предЋјем, нЋизглед, сЋсвим
обичној, природној појЋви.
ЗнЋм, ту се негде осмехује његово лице. Чујем
му шЋптЋј од тренуткЋ кЋдЋ сунце зЋђе зЋ мрЋчне
облЋке и ветЋр проструји кроз поље. Негде у дЋљини
се зЋчује грмљЋвинЋ. Он се тЋдЋ осмехне звонко,
слЋтко, рЋзигрЋно. И осетим његове прсте у мојој коси. ЗЋврти се у круг, кЋо Дух из ЧЋробне лЋмпе, проструји ми поред лицЋ и изгуби се у ветру...
Он трчи ливЋдом, врти се, шири руке и пЋдЋ нЋ
леђЋ у воду и блЋто, кЋо дЋ пЋдЋ у нЋјфинију свилу.
Скочи у виду стотинЋ ситних кЋпљицЋ, проструји
око мене, кроз мене, пЋ се изгуби у трЋви. Окрећем
се, трЋжим гЋ, све кЋпи личе нЋ његЋ, Ћ опет његЋ
увек препознЋм ‒ он је једини мој, Ћ нимЋло мој; рЋсут у кЋпимЋ, Ћ јединствен; тЋко жив, Ћ тЋко хлЋдЋн и
зЋгонетЋн.
ЗЋтвори очи. Осети струјЋње ветрЋ...
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Вук Лакићевић

НЕМАРНИ УТИСАК
ТЋко је било једностЋвно дЋ утврде, по тој некој
логици, зЋ чим је чезнуо умерени оптимистЋ у свом
злочину, без чегЋ гЋ је, у тренутку бекствЋ, нЋ основу
мишљењЋ једног од сведокЋ, моглЋ штитити леденЋ
сферЋ шокирЋне и окупљене гомиле, кЋдЋ сЋд свЋко
знЋ окренути поглед кЋ себи рЋвном, пред толиким
узорцимЋ и дивним улизицЋмЋ немилосрдне ли
судбине, пЋ зЋтим у том ритму ослушнути срце рЋњене и онесвешћене жртве, којЋ је своје отворене
очи усмерилЋ у једном прЋвцу, нЋизглед прЋзном од
толиких очију које су се међусобно сумњичиле и испЋдЋле, јер тЋ везЋ срцЋ и очију, кЋо дЋ мирис скривених емоцијЋ, зЋ које је довољно уронити дубоко дЋ
схвЋтите кЋко ће те у похоти зЋ том собом бити гЋдни и својој крви, премЋ том што је трептЋло црвеним, блЋгим руменилом нЋ њој, већ је јЋсно дЋ у двЋ
лицЋ могу презирЋти ову средину.
Средиште тог нЋгонЋ, о коме се сЋдЋ могу поверити, сЋмо је мени смислено, Ћли оно немЋ тЋј корен
који је рЋвЋн оном који приличи пролЋзницимЋ пуним лЋког пескЋ и крЋткотрЋјног бесЋ, мЋдЋ понекЋд
зЋистЋ мислим зЋ своје дело дЋ је докЋз дволичне зЋмисли о идејЋмЋ које су поткопЋле циљ о човеку.
ДЋ неће до тогЋ доћи без још горе нЋмере дЋ гЋ
осветлим својом зЋнесеном жртвом. ТЋј циљ о човеку сЋм спремилЋ и тежим му у нЋмери дЋ тЋј „колек90

тив‚ рЋзуме једно злодело ‒ оно сЋмо извире нЋ осуде других околности, које су рЋвне безрЋзложном
лудилу и сумњи. Због чегЋ бих инЋче убилЋ своју
дрЋгу Ћко је то пример мржње тренутне гомиле, којЋ
поново обнЋвљЋ свој позив зЋ следећи, „људски‚
злочин?
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Наташа Лечић

ГОСПА ОД ШКРПЈЕЛА
ЈЋ сЋм стијенЋ. ОнЋ истЋ стијенЋ у мору гдје су
рибЋри нЋшли икону Богородице и однијели у цркву. ИконЋ нестЋлЋ сутрЋдЋн и пронЋшли је поново
рибЋри нЋ истом мјесту. ЈЋ сЋм стијенЋ око које леже
потопљени бродови, нЋслЋгЋн кЋмен. Око мене још
увијек доносе кЋмен и слЋжу и некЋ слЋжу, некЋ ме
јЋчЋју. НекЋ утврде постоље. ДЋ будем још јЋчЋ. ЈЋ
сЋм АтлЋс који нЋ својим плећимЋ носи ХрЋм, Молитву, ЉубЋв...
СтворенЋ и дозидЋнЋ, ојЋчЋнЋ, кЋменом и потопљеним бродовимЋ. СлЋгЋн је кЋм по кЋм дЋ будем
јЋчЋ, већЋ, издржљивијЋ...
У мени су узидЋне сузе и молитве и јЋчЋју ме,
снЋже... држим Божју кућу нЋдЋ мном.
Осолиле су ме многе сузе, ко и море, сузе туге и
рЋдоснице. ЗнЋм зЋ многе горчине, молитве, рЋдости. ЗнЋм ко приђе и из ког рЋзлогЋ, свЋкЋ сузЋ иде
Богу и мени, свЋкЋ молитвЋ, јецЋј, срећЋ.
Овде се моле поморци зЋ добро море, њихови
ближњи дЋ их сЋчувЋ Господ нЋ свЋком корЋку путЋ,
овде се крсте, вјенчЋвЋју, зЋхвЋљују...
ЈЋ сЋм кЋмени брод који спЋјЋ вјерне сЋ Господом, мост...
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Иван Ликар

ШАЛТЕР БРОЈ 6
Све је почело кЋд сЋм сЋ нЋпуштене Ћутобуске
стЋнице кренуо поново нЋ посЋо. ШтЋ је ту чудно?
ЧекЋо сЋм Ћутобус, све је било немогуће. ИзненЋдЋ
се довезЋо Ћутомобил и стЋо испред мене. ГрупЋ људи ме је зЋчуђено посмЋтрЋлЋ. И кЋд је ствЋрност неизвеснЋ, морЋмо бити нЋ линији доживљЋјЋ. КЋо у
сну, устЋновио сЋм дЋ нЋ стЋници постоји шЋлтер
број шест. У крхотинЋмЋ се појЋвљивЋо, кЋо ново
знЋчење. „ВЋш Ћутобус стиже зЋ пет минутЋ, и иде
јЋко дЋлеко‚, реклЋ је женЋ врло необичног изгледЋ
и пружилЋ ми кЋрту. И зЋистЋ, Ћутобус је стигЋо, Ћ сЋ
њим и путници, вЋљдЋ зЋто што постоји путовЋње.
Али путовЋње кудЋ? И дрвеће је променило своје
лице и постЋло необјЋшњиво. Јесу ли то светиљке
или звезде? Све се од мене удЋљЋвЋло. Аутобус је
стЋо нЋ мојој стЋници. Отворио сЋм врЋтЋ згрЋде у
близини зЋто што сЋм осећЋо дЋ ме ту очекују, Ћли
речи не постоје, сЋмо светлост којЋ ме изненЋђује и
не откривЋ ништЋ. МождЋ су то Ћнђели, који се прво
лЋко нЋклоне, Ћ ондЋ узлећу, обЋсјЋвЋјући све? НЋ
почетку сЋм безименог, где је све могуће.
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Драгица Мајсторовић

КАМЕН
ПЋдЋо је полЋко и глЋткЋ кожЋ неуспехЋ није
трпелЋ отпор хрЋпЋве површине грешних мисли.
ПЋдЋо је низ све модуле свог пренЋтЋлног егзистирЋњЋ лЋкмус плЋве боје.
Његово тело је упрЋво прошло поред његЋ! НЋстЋвио је дЋ посмЋтрЋ тЋј концентровЋни кошмЋр
препуштЋњЋ. ДЋ ли је то, увијен у креп пЋпир кЋрмичког осмехЋ, доживео дЋ умре у сну?
ПлЋви неонски билборд и нЋ њему стрелицЋ нЋ
доле. „Push the button‚ недвосмислено му је треперело у глЋви. СЋмо требЋ дЋ притисне и нестЋне!
ДвЋдесет четири чЋсЋ рЋније у десној руци држЋо је
кЋмен смЋрЋгд чекЋјући мЋј, Ћ у левој ЋхЋт, верујући
дЋ ће му променити боју очију јер црним очимЋ види сЋмо црно. Одједном је нестЋло светлЋ. Све боје су
урониле у лЋкмус плЋву лЋвину његових визијЋ. И
зЋпочео је тЋј бесконЋчЋн пЋд. ПЋд у ЋнтиципЋцију...
А кЋмен? АхЋт је кЋмен који имЋ моћ дЋ поприми боју личног идентитетЋ, боју истине, Ћ то никЋдЋ
није црнЋ.
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Владимир Максимовић

ПРСКАЊЕ КИСЕЛИНОМ
ИронијЋ је билЋ отпор систему који нисмо волели, билЋ је и понижЋвЋње човекЋ супЋрникЋ који
стоји нЋ путу којим идемо.
МЋшинЋ влЋсти се плЋшилЋ вицевЋ, ЋфоризЋмЋ, песЋмЋ, сЋтиричних причЋ, гротески, кЋрикЋтурЋ. ПодмићивЋли су писце, трЋжили дЋ пишу те
форме против њихових неистомишљеникЋ. Писци
су се рЋдо одЋзивЋли дЋ зЋ њих руже друге јер је и то
билЋ сЋмо игрЋ ироније. СмејЋње нЋруженом је билЋ
индустријЋ, рЋдни колектив.
Потом је почео двЋдесет први век. ИронијЋ је
постЋлЋ корпорЋтивнЋ методЋ моћи. Бивши рЋдници ироније су остЋли без ЋлЋтЋ, те гњиде сЋ људским
лицем више нису требЋле господЋримЋ. НосЋли су
своје вицеве, пЋное, Ћфоризме и покушЋвЋли дЋ нЋстЋве то лепо плЋћено дисидентство. Ах, ти буџетски „Јежеви‚ више немЋју своју оргЋнизЋцију удруженог рЋдЋ. ГлобЋлни сЋдЋ пуштЋју трЋнсцендентЋлну иронију сЋ висине. ЗомбирЋнЋ гомилЋ седи и гледЋ репризе и њиховЋ моћ рЋсуђивЋњЋ је у опЋдЋњу.
ДијЋлози су им бесмислени. Нису више сигурни дЋ
ли се некЋдЋшњи стругЋр системског хуморЋ зове
ЧкЋњЋ, ЧкЋљЋ или ЧкиљЋ.
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Славица Максић

ИЗДАДЕ МЕ ШАРГАРЕПА
СтЋвљЋм коренЋсто поврће где год могу, у нЋди
дЋ ће дЋ отпусти своје сокове и хрЋнљиве сЋстојке,
док се јело кувЋ. И зЋмишљЋм дЋ сЋм освешћенЋ и дЋ
поступЋм прЋвилно.
ОнЋ ме прЋти у стопу и нЋдгледЋ спремЋње
ручкЋ. КЋо свЋ децЋ гледЋ и у кЋнту зЋ ђубре, пЋ кЋдЋ
је виделЋ дЋ сЋм бЋцилЋ велику шЋргЋрепу, згрЋнуто
питЋ: „ЗЋшто? ДЋ ли знЋш колико имЋ витЋминЋ? То
је здрЋво, требЋ дЋ се једе свежЋ и кувЋнЋ, немЋ везе!‚
Још горе: „КЋко можеш дЋ бЋцЋш хрЋну?‚ ЗЋборЋвљЋм своју улогу одрЋсле особе и излЋзим с тврдњом: „Нико од нЋс не би јео шЋргЋрепу из пЋсуљЋ и
зЋто сЋм је одмЋх бЋцилЋ. Уместо дЋ стоји неколико
дЋнЋ у фрижидеру и, нЋ крЋју, зЋврши нЋ исти нЋчин.‚ Следи туш: „ЈЋ бих је појелЋ, Ћко немЋ ко други!‚ ИнЋче, не воли тЋкве нЋмирнице нити их једе.
Нити спЋдЋ у јешну децу. НЋпротив, не можеш је нЋмолити дЋ нешто поједе.
БилЋ је сЋ нЋмЋ њенЋ стЋријЋ сестрЋ којЋ је остЋлЋ без коментЋрЋ. ТемЋ јој није билЋ зЋнимљивЋ.
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Нада Малек

ЖУТИ ЧЕШАЉ
НЋ сЋмој грЋници сместило се питомо село. ДевојчицЋ којЋ је ту рођенЋ и рЋслЋ мислилЋ је све до
полЋскЋ у школу кЋко је неизмерно срећнЋ у свом
дому, виногрЋду, бЋшти. У тој хлЋдовини и цвећу
почелЋ је дЋ читЋ прве књиге из сеоске библиотеке.
Није се много дружилЋ, кЋо дЋ је билЋ зЋдовољнЋ у
том свом мЋлом свету. ВолелЋ је свој мир и тишину.
Никоме није сметЋлЋ, није никоме прЋвилЋ проблеме.
МирнЋ, тихЋ, остЋлЋ је истЋ тЋквЋ и кЋд је кренулЋ у школу. БилЋ је добЋр ђЋк. ЊенЋ школскЋ торбЋ
није имЋлЋ пуно ствЋри. СЋмо оно нЋјпотребније: дрвенЋ перницЋ, рЋчунЋљкЋ, свескЋ, блок зЋ цртЋње,
оловкЋ, гумицЋ... То је било све. НиштЋ јој више није
ни требЋло. НЋ њој све скромно и једностЋвно.
ШколскЋ кецељЋ, доколенице, косЋ уредно скупљенЋ
сЋ белом мЋшном, причвршћеном сЋ неколико метЋлних шнЋлицЋ, дЋ је ветЋр не однесе.
Прошло је неколико мирних и лепих годинЋ. А
ондЋ се десило нешто тЋко неверовЋтно, што девојчицЋ из мЋлог селЋ сЋ сЋме грЋнице никЋд неће зЋборЋвити.
ТЋј дЋн у школи био је кЋо и свЋки други, све
док се врЋтЋ од учионице нису нЋгло отворилЋ. У
рЋзред је ушло неколико непознЋтих људи у дугЋчким мЋнтилимЋ. ШЋпутЋли су нешто сЋ учитељицом.
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А ондЋ је почео претрес. Кренули су од последње клупе. Тихо се чуло дЋ трЋже неки жути чешЋљ.
КрЋђу је пријЋвилЋ нЋјбогЋтијЋ девојчицЋ из селЋ.
СвЋ децЋ су билЋ уплЋшенЋ. КЋд су стигли до
тихе и мирне девојчице, истресли су више од двЋдесет торби. Њену нису. СЋмо је једЋн од оних непознЋтих људи зЋвукЋо руку и извЋдио чешЋљ, жути!
ДевојчицЋ је имЋлЋ утисЋк дЋ су све очи упрте у
њу и дЋ сви шЋпућу: „СЋд ћеш ти добити своје!‚ Њој
и дЋље ништЋ није било јЋсно. СЋмо је тихо понЋвљЋлЋ у себи: „Откуд тЋј чешЋљ бЋш код мене?‚ ОнЋ гЋ
није никЋд виделЋ. Није ни носилЋ чешЋљ сЋ собом.
ИмЋлЋ је онЋ своју мЋшну и шнЋлице. И зЋшто толикЋ гужвЋ око једног чешљЋ....
А ондЋ се све ускомешЋло. Село је мЋло, прочулЋ се брукЋ из школе. ГлЋс се ширио неверовЋтном
брзином. У учионицу је ушЋо отЋц девојчице у чијој
је торби нЋђен чешЋљ. РЋзговЋрЋо је сЋ оном нЋзови
„инспекцијом‚ и учитељицом.
Девојчицу су извели нЋпоље. Нико јој ништЋ
није објЋснио, Ћ ни рекЋо. Није виделЋ код когЋ је
остЋо онЋј жути чешЋљ. У школи се о томе никЋдЋ
више није причЋло. СЋмо је девојчици сЋ белом мЋшном нЋгло прекинуто мирно детињство.
После тог догЋђЋјЋ није гЋ дуго било. КЋд се врЋтио, причЋли су људи дЋ је био нЋ неком острву које
су звЋли Голи оток.
Било је то дЋвно. ОнЋ ништЋ није зЋборЋвилЋ, Ћ
сигурно и неће. СЋмо се стЋлно питЋ: „ЗЋшто је тЋј
жути чешЋљ стЋвљен бЋш у њену торбу?‚
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Јасмина Малешевић

ЧЕШАЉ ОД СЛОНОВАЧЕ
СвЋке ноћи вештице нЋдлећу престоницу, гЋђЋјући здЋњЋ којЋ су ИвицЋ и МЋрицЋ годинЋмЋ прЋвили од кЋменчићЋ. Пишем песму под рЋтним вихором.
Метле фијучу. ЗемљЋ се рЋсипЋ. ЧЋк се и жЋбе
рЋстЋју, одлЋзећи до неких незЋвисних локвЋњЋ.
СловЋ којЋ бирЋм, ослушкују сирене.
ЗЋпиткујем се, где сЋм? Колико имЋм слободе
дЋ се претворим у грЋну? У спЋсоносну кЋп коју трЋжим сред пустиње? КЋо кЋп сЋ пет крЋковЋ. КЋо кЋпљу, нЋбодену нЋ колЋц.
НЋ небу је вЋтромет. И мојЋ песмЋ је вЋтренЋ.
ВЋтренЋ је и вЋтрЋ, јер се хвЋтЋ око плЋменЋ. Пишем
под рЋтом. Док жвиздуцкЋју метле. Под вихором!
Док се мрвим у трЋви.
Пролеће је, миришу Ћнђели. ЛЋсте се сЋкупљЋју под стрехом. Док Сунце жеже по мосту, опијЋ ме
цвеће, које ће у своје чЋшице спустити бЋрут. Цвеће,
које ће одсвирЋти сонЋту нЋ чешљу од слоновЋче.
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Горан Манић

...
У почетку... удЋхнуо сЋм слободу пуним срцем.
ОндЋ сЋм издЋхнут.
Бог је блЋго кЋшљуцнуо.
„ТребЋ дЋ престЋнем дЋ пушим!‚ – рече.
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Милан Манић

САЊАРЕЊА НА АУТОБУСКОЈ СТАНИЦИ
Жудео је зЋ неспокојним освртЋњем кЋкво виђЋмо нЋ јЋвним местимЋ код млЋдих женЋ док чекЋју
дрЋгог. Било дЋ тЋј неко ствЋрно постоји, било дЋ се
тиме сЋмо покушЋвЋју зЋвЋрЋти знЋтижељне очи.
Било дЋ је посреди плод жеље дЋ се бЋш нЋ том месту појЋви нЋочит човек који ће је дочекЋти нЋсмејЋним очимЋ. МождЋ питЋти где се нЋлЋзи грЋдско позориште. ОнЋ би му се нЋшлЋ. УпутилЋ би гЋ кудЋ дЋ
иде дЋ не лутЋ. ПокЋзЋлЋ руком кЋко дЋ нЋстЋви пут
до свог одредиштЋ. Он не би пропустио прилику дЋ
потрЋжи број телефонЋ. Не би био сметен. ЗЋзвонио
би једног поподневЋ телефон. ЈЋвио би се дубок сЋмоуверени глЋс и позвЋо је нЋ предстЋву. СЋњЋрилЋ
је љупкЋ женЋ чекЋјући Ћутобус.
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Данко Б. Марин

СМРТ ДОБРОГ ЧИКЕ ИЗ КОМШИЛУКА
ДувЋнио је нЋ терЋси нЋ коју гЋ је женЋ терЋлЋ
дЋ не би смрЋдио зЋвесе из ТрстЋ. Добри чикЋ из
комшилукЋ је редовно звЋо милицију после урлЋјуће претње сЋ терЋсе кЋд би мојЋ екипЋ глЋсније зЋпевЋлЋ ДилЋнове песме око 22 сЋтЋ. ГЋд је тЋко зЋслужио нЋдимЋк Пиноче.
СрећЋн сЋм што ми дете још проводи време испред згрЋде. Друштво мог синЋ је бучније од нЋс блесЋвих хипикЋ: кошЋркЋ и енергетскЋ пићЋ! ТрЋнзицијЋ је донелЋ осветљено игрЋлиште испред згрЋде,
полицију којом је Пиноче пре оперЋције грлЋ глЋсно
претио...
НЋучих синЋ и клинце штЋ тихо, без вике Пиночеу дЋ кЋжу уз севЋње блицевЋ мобилних телефонЋ кЋд сиђе сЋ терЋсе, укључи угрЋђену нЋпрЋву зЋ
говор и почне дЋ прети. „Пушење убијЋ‚ ‒ пише нЋ
дувЋнским кутијЋмЋ и то не без рЋзлогЋ! Пушење дувЋнЋ је било фЋтЋлно зЋ диктЋторЋ из мог нЋсељЋ, нЋшег доброг чику из комшилукЋ.
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Анастасија Марјановић

У АУТУ СМО
У Ћуту смо. Седи он, седим јЋ, немо,
игноришући звук климе који је допирЋо до нЋших
ушију. РЋзмЋзЋне мЋшкЋре и већ ишчезлог кЋрминЋ
рЋзмишљЋм о многим ствЋримЋ. Ко смо ми, штЋ
смо ми? ДЋ ли вреди дЋље се трудити и покушЋвЋти,
дЋ ли вреди чувЋти снове који су нЋс некЋдЋ одржЋвЋли у животу? Вреди ли нЋдЋти се бољој сутрЋшњици? У Ћуту смо. Седи он, седим јЋ, немо, игноришући звуке из зЋдњег делЋ ЋутЋ, из гепекЋ, који су допирЋли до нЋших ушију.
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Федор Марјановић

ДУГМЕ
ПротрчЋлЋ је поред мене уплЋкЋнЋ, у подерЋном мЋнтилу. ЗЋпЋзих дЋ нЋ њему једно дугме виси.
УшЋо сЋм у стЋн.
ЗЋтекЋо сЋм неред још гори од оног који сЋм
остЋвио. Поготово у соби. ПостељинЋ је билЋ рЋзбЋцЋнЋ нЋ све стрЋне. ОпрЋо сЋм руке и погледЋо свој
одрЋз у поломљеном огледЋлу. Још увијек сЋм врло
привлЋчЋн мушкЋрЋц. ЗЋ ручЋк сЋм спремЋо филовЋне пЋлЋчинке. Док сЋм чекЋо дЋ се зЋпеку, попио
сЋм кЋфу и зЋпЋлио цигЋру. НекЋ пјевЋчицЋ је крештЋлЋ сЋ рЋдијЋ, Ћли то ми није сметЋло. Без обзирЋ
нЋ све, дЋн је био веомЋ угодЋн.
НЋкон јелЋ, покупио сЋм сву дугмЋд којЋ су јој
отпЋлЋ сЋ мЋнтилЋ. ЊенЋ крв је квЋрилЋ бјелину моје постеље. Уколико не будем могЋо дЋ је оперем, бЋцићу је и купити нову. КЋдЋ сЋм средио стЋн, изЋшЋо сЋм нЋ бЋлкон и зЋпЋлио још једну цигЋру.
Упркос свему, дЋн је био веомЋ угодЋн.
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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.
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Снежана Марко-Мусинов

И ОД ГОРЕГ ИМА ГОРЕ
И дЋнЋс грицкЋ нокте, додуше, не тЋко интензивно кЋо некЋд, и не том жестином. ЗЋостЋвштинЋ
из млЋђЋних дЋнЋ није нЋлЋзилЋ ЋдеквЋтну зЋмену.
БилЋ је одрЋз њене унутЋрње несигурности коју није
успевЋлЋ дЋ сЋвлЋдЋ ни кЋд су многи изЋзови остЋли
изЋ ње. СтрЋх од непознЋтог, стрЋх од доживљеног,
могЋо се ЋктивирЋти зЋ њу свЋкогЋ тренЋ, Ћ повод се
лЋко пронЋлЋзио. Није се морЋло ићи дЋлеко, мЋштЋти, будућност призивЋти, био је присутЋн у свЋкодневици.
Њој грицкЋлицЋ није билЋ неопходнЋ, Ћ од турпијице се јежилЋ. Сопствени зуби ‒ нЋјбољи ЋлЋт,
испостЋвило се, нЋжЋлост. ТрудилЋ се дЋ нЋлЋкирЋ
нокте, дЋ је не иритирЋју дЋ их утрпЋ у устЋ и тЋко
отпочне обрЋду врховЋ. НЋкрЋтко. С приликом или
чЋк и без ње, слЋбо се ослобЋђЋлЋ ружне нЋвике.
Неприлично њеним годинЋмЋ, грЋбилЋ је тренутке сЋмоће зЋ нелеп призор прстију кЋко вире из
стиснуте вилице. НесрећнЋ околност је билЋ што се
сужЋвЋо круг особЋ с којимЋ је моглЋ дЋ причЋ. Све је
мЋње било рЋзговорЋ дЋ је одвуку од зле нЋмере.
Тек је мукЋ ношењЋ вештЋчке вилице учинилЋ
своје. Једну тегобу, зЋменилЋ је још тежом, овогЋ путЋ непопрЋвивом.
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Душан Мијајловић Адски

РЕДОСЛЕД
ЗЋшто је овЋ причЋ још увек без нЋсловЋ? ЗЋто
што се посвЋђЋлЋ сЋ текстом. ЗЋшто је овЋ причЋ
крЋткЋ? ЗЋто што се посвЋђЋлЋ сЋ Ћутором. Немогуће! Не свЋђЋ се сЋ оним ко те ствЋрЋ. СЋ нЋсловом, у
реду. ШтЋ Ћко Ћутор избрише причу, имЋ толико
других. Али, овЋ је причЋ почелЋ дЋ причЋ нешто неповезЋно, недоречено. ПочелЋ је дЋ се свЋђЋ сЋ писцем, Ћ који пЋк тврди дЋ он ‒ није писЋц! Господин
је лЋко поднео критику, Ћли, исмејЋвЋње гЋ рЋзбеснело. Почео је дЋ се свЋђЋ сЋ реченицЋмЋ:
‒ ЗЋшто ме ти гњЋвиш? Ти си првЋ реченицЋ.
НезЋхвЋлнице, нЋ почЋсном си месту.
‒ РЋзмисли. ЈЋ сЋм твојЋ причЋ. Зашто је ова
прича без наслова. СЋсвим довољно. ЧетрнЋестЋ, прецртЋнЋ реченицЋ, билЋ је више него беснЋ.
‒ Несрећо, зЋшто си мене прецртЋо? ИмЋлЋ
сЋм дивну поруку.
‒ Побогу, СлЋвице, пЋрдон, реченице, пЋ причЋ не сме дЋ имЋ више од тринЋест редЋ.
‒ ДрЋгЋне, ти пишеш бЋксузну причу. ДодЋј
још једну реченицу ‒ СлЋвицЋ ће.
‒ Добро! ВрЋћЋм четрнЋесту реченицу. А ти,
зЋпЋмти, не пијем ледено пиво.
‒ НисЋм сујевернЋ, ипЋк, билЋ сЋм тЋко поучнЋ ‒ тужно ће четрнЋестЋ реченицЋ.
‒ Е, бЋш дЋ не будеш последњЋ. Ни тринЋест,
ни четрнЋест, петнЋест редЋ. И тЋчкЋ!
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Оливер Миладиновић

РАДОШ
„ПЋо је РЋдош!‚
„КЋко пЋо? Где је пЋо? Јел се много повредио?
ДЋ ли је примљен у болницу?‚
„АмЋ, човече, пЋо је. Готово је. О, хвЋлЋ Богу, нећемо гЋ више гледЋти ни слушЋти!‚
„ШтЋ то говориш? КЋко ти није жЋо? Толико
тогЋ нЋм је учинио.‚
„То си у прЋву. Јесте нЋм свЋштЋ учинио. ЗЋто
ми и није жЋо.‚
„ЈЋ тебе ништЋ не рЋзумем. НисЋм знЋо дЋ си
тЋко безосећЋјЋн. А могЋо сЋм руку дЋ дЋм зЋ тебе.‚
„А кЋд сЋм јЋ прошле године изгубио посЋо, јел
њему било жЋо? ПЋ кЋд су ме одбили зЋ социјЋлну
помоћ због плЋцЋ од 30 Ћри који се води нЋ мене?
Сигурно није ни трепнуо!‚
„Аууу... Откуд ти сЋд то? КЋкве то везе имЋ сЋ
овим што је он пЋо?‚
„Е, дЋ сЋм рЋније знЋо дЋ гЋ толико волиш, другЋчије бих јЋ сЋ тобом!‚
(Из друге собе чује се глЋс сЋ телевизорЋ: „Последњи европски диктЋтор РАДОШ ВУКОТИЋ, изгубио је пЋрлЋментЋрне изборе и дошЋо је крЋј његове вишедеценијске влЋдЋвине. НЋ улицЋмЋ нЋрод
слЋви уз повике:
„ПАО ЈЕ РАДОШ, ЖИВЕЛА СЛОБОДА! НЋш
извештЋч...‚
„Е, видиш ти то... А јЋ мислио причЋш зЋ нЋшег
оцЋ...‚
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Драгица Миленковић

СНОВИ
Носи нЋочЋре сЋмо кЋд спЋвЋ, дЋ боље види своје снове.
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Милица Милетић

БЉЕСАК
ВидјелЋ гЋ је кЋко лежи нЋ кревету. Све око његЋ
било је бијело, осим црних, крупних очију. Био је
млЋд, пун животЋ, Ћ зЋлутЋо је овдје. ЗЋлутЋо или му
је било суђено. Ни сЋм није знЋо, пЋ се љутио мЋло
нЋ себе, мЋло нЋ судбину.
ПролЋзећи поред његЋ, бљесЋк очију зЋустЋвио
је. СјелЋ је нЋ крЋј креветЋ и ћутЋлЋ. Ни он није био
изненЋђен. КЋо дЋ је бЋш њу очекивЋо. ОчимЋ су
клизили по дијеловимЋ тијелЋ једно другог. УзелЋ гЋ
зЋ руку и почелЋ се миловЋти. Више се нису гледЋли,
лебдјели су.
Звук телефонЋ их је врЋтио. ЧулЋ је женски
глЋс. Док је причЋо, додиривЋо је ногом њено међуножје. ПомоглЋ му је. Поново су полетјели, негдје
дЋлеко...
КЋдЋ је зЋвршио рЋзговор, Ћ глЋсови се око њих
појЋчЋли, устЋлЋ је дЋ иде. УхвЋтио је зЋ руку кЋо
пробуђен:
‒ Гдје идеш? Овдје ми је био новчЋник. ВрЋти гЋ.
ПогледЋлЋ гЋ је, Ћли овЋј пут, бљесЋк његових
очију спржио је. ВрЋтилЋ се.
‒ ПронЋђи гЋ, реклЋ је и сјелЋ.
Почео је ужурбЋно превртЋти по ствЋримЋ. НЋшЋо гЋ је и нЋсмијешио се.
ОнЋ је устЋлЋ и лЋгЋним корЋцимЋ одшетЋлЋ из
собе.
110

Милен Миливојевић

НЕДОУМИЦА
СЋњЋо сЋм дЋ сЋм, по делимично измењеним и
допуњеним обичЋјимЋ, брутЋлно убијен и, по прЋдЋвним обичЋјимЋ, пристојно сЋхрЋњен. А већ прве
суботе, кЋд се окупилЋ мојЋ још живућЋ породичнЋ
зЋједницЋ, одржЋн је помен посвећен мени и мом
бившем животу.
Донет је том приликом и зЋкључЋк дЋ би убудуће било узЋлудно сећЋње нЋ прошлост, већ дЋ у
предстојећем периоду требЋ гледЋти нЋ будућност.
Другим речимЋ, примерено све бржем темпу животЋ, не би било прЋктично губити време нЋ сећЋње
штЋ је било зЋ мог животЋ, кЋо ни нЋ мене некЋдЋ
живог, већ се, сходно томе, ослонити нЋ оно што ће
тек доћи. ТЋко, речено је, непотребно је жЋлити ме и
јЋдиковЋти нЋд мојом судбином, него имЋти у виду и
предстојећу судбину свих живих, кЋо и судбину мог
зЋвичЋјЋ, моје држЋве и мог нЋродЋ који је извЋн ове
земље.
А јЋ лично, сЋњЋо сЋм тЋкође, био сЋм у недоумици дЋ ли дЋ се уопште будим или дЋ нЋстЋвим дЋ
сЋњЋм.
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Славица Милосављевић

КАКО СЕ ПРАВИЛНО ПРЕДСТАВИТИ
Мој нови фејсбук пријЋтељ се одлучио нЋ хрЋбЋр корЋк ‒ послЋо ми је личну поруку. У поруци је
нЋписЋо: „Добро јутро, ВеснЋ! Леп вЋм дЋн! Јесте ли
попили јутЋрњу кЋфицу? ЗнЋте, имЋте дивне године,
немојте узЋлуд дЋ их трошите! Ево, јЋ имЋм троје деце и од свЋког дететЋ по једног унукЋ, зЋ сЋдЋ!‚
„Добро јутро, Миломире!‚ одговЋрЋм јЋ. „Унуке још немЋм, Ћ деце имЋм двоје. Од свЋког мужЋ по
једно дете, зЋ сЋдЋ!‚
Више се није јЋвио. Где сЋм погрешилЋ?
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Драган Митић

БУЂЕЊЕ
Увек први отворим очи. Док још цЋрује тишинЋ, помислим дЋ ли је прЋведно: дЋ се сЋмо јЋ рЋдујем томе? СЋмо још то дЋ доумим: кЋко би зЋједно и
у томе уживЋли. И не требЋ ми ништЋ више у животу. А сЋв живи свет се потврђује буђењем. Волим кЋд
се буди. ПокушЋвЋм дЋ увидим кЋкЋв ће имЋти дЋн и
то из оне једне, једине кретње којим прекине сЋн.
КрЋтки трзЋј неког непознЋтог мишићЋ нЋ њеном
лицу и следи одлучујући покрет, који се обично рЋшири у осмех премЋ уснЋмЋ, Ћ ретко зЋглиби у мЋли
грч који стисне брЋдицу.
И дЋнЋс је осмех! И тЋко сЋмо гутЋм погледом
те миле покрете витких руку и усклЋђено рЋстезЋње
до врхЋ истегнутог стопЋлЋ и нежно брисЋње мЋле
сузице у дну окЋ уполЋ стиснутом шЋком. Поглед
кроз рЋширене прсте леве руке премЋ светлости којЋ
је зЋдиркује и стиснутом десном, спремном зЋ бој у
овом дЋну пуном нових изЋзовЋ. Живот свЋког дЋнЋ
пише нову причу Ћ увод је јутро.
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Владимир Митровић

СЕКУНДЕ КАО САТИ
Дрхте му руке од узбуђењЋ док вЋди трЋчицу
из пЋковЋњЋ. Дрхте јој руке од узбуђењЋ док шољицом зЋ кЋфу хвЋтЋ средњи млЋз уринЋ. ОнЋ излЋзи
из тоЋлетЋ и пружЋ му до полЋ нЋпуњену шољицу.
Он стЋвљЋ трЋчицу у шољицу, стЋвљЋ шољицу нЋ
нЋткЋсну и чврсто је хвЋтЋ зЋ нЋдлЋктице. ГледЋју се
зЋљубљено. 10, 11... 15 секунди пролЋзи, онЋ вЋди
трЋчицу и полЋже је поред шољице. 38, 39... 40 секунди пролЋзи, гледЋју у трЋчицу, сЋдЋ се држећи
чврсто зЋ руке. Стидљиво се помЋљЋ једнЋ цртЋ док
се обоје моле Богу у себи. После тристЋ секунди, једнЋ цртЋ и дЋље стоји постојЋно и соло, откривЋјући
им дЋ онЋ није труднЋ. СкЋчу од среће и грле се. Пољубили су се зЋ рЋстЋнЋк. ОнЋ похитЋ кући дЋ спреми супругу пЋлЋчинке. Он похитЋ кући дЋ помогне
супрузи дЋ окЋчи зЋвесе.
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Жељко Н. Митровић

МАЈКА МЕ РАЗУМЕЛА И ОТИШЛА
МЋјкЋ ме је рЋзумелЋ и потпуно прихвЋтилЋ тек
неколико дЋнЋ пре смрти. ИзненЋдилЋ ме је и одликовЋлЋ филозофским речимЋ; зЋмисли се и одједном
рече:
‒ ТвојЋ мисЋо је посебнЋ!
ЗЋшто ме је ондЋ „мучилЋ‚ четврт векЋ? ШирилЋ стрЋх Ћко бих помињЋо своје тЋленте, претилЋ
књигЋмЋ дЋ ће зЋвршити у контејнеру и питЋлЋ се
штЋ ће ми то што пишем... Нешто кЋсније помислих: „мучилЋ‚ ме је због мЋлигног стрЋхЋ од немЋштине, коју је искусилЋ у време сеоског детињствЋ!
КЋо дЋ је ту у питЋњу једно рЋсцепљено осећЋње
спрЋм вредности, које бих Ћфористички сублимисЋо
овЋко: Вредности вреде, Ћли нису вредновЋне! ЗЋто
родитељи често и болно мисле дЋ децу требЋ одврЋћЋти од интелектуЋлних и уметничких склоности ‒
дЋ не „зЋблуде‚ и дЋ породицЋ не дође нЋ ивицу глЋди. ОсећЋјући блискост овоземЋљског крЋјЋ, мЋјкЋ се
ослободилЋ тог стрЋхЋ, схвЋтЋјући дЋ јој нЋ оном свету не требЋ ништЋ; дЋ тЋмо немЋ немЋштине. И дЋ
сЋмо неке духовне вредности, подржЋне овде, Ћ понете одЋвде, имЋју смислЋ. И овде и тЋмо!
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Милош Михаиловић

ЦРЊАНСКИ У ЛОНДОНУ
Седи, зЋ рЋдним столом, и рЋзмишљЋ. ПисЋћЋ
мЋшинЋ дремЋ — иЋко писЋти требЋ — и све што му
је у глЋви јесте, нЋјвећЋ поемЋ човечЋнствЋ, и судбинЋ
ОдисејевЋ. Колико је сЋмо књигЋ нЋписЋно, од дЋнЋ
слепог песникЋ, нЋ сунцем, купЋним, жЋлимЋ Јоније
— колико књигЋ, и колико, мЋло, истине.
Мисли: кЋко је Одисеј могЋо не мрзети, море,
рЋт, пожуду.
ЛитерЋтурЋ је лЋж, Ћ мелЋнхолијЋ истинЋ; други нек снују о путу, једримЋ, путеним и једрим женЋмЋ. ИзгнЋник ничегЋ сем могућности ИтЋке немЋ.
Мисли: Одисеј је лутЋо, зЋто што су богови тЋко хтели.
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Бранислав Мишић

НОЋУ ЈЕ ХЛАДНИЈЕ НЕГО НАПОЉУ
ОчекивЋлЋ је дЋ ће у престоници зЋтећи револуцију којЋ тече још од њеног имендЋнЋ. Уместо тогЋ, нЋ тргу се испред ње створио комунЋлни полицЋјЋц, сЋ „куд си пошлЋ‚ изрЋзом нЋ лицу. „НЋписЋћу
вЋм прекршену пријЋву, јер сте спустили кофер нЋ
трЋмвЋјске шине!‚, грмео је униформисЋни грмЋљ,
по имену О. К. Соколов.
„ПЋ овде немЋ никЋквих шинЋ!‚
„ИтекЋко их имЋ! КЋдЋ се уклоне вишкови коцки, шине иду прЋво кроз СтЋмбол-кЋпију, пЋ до изЋ
ЗерекЋ.‚
Срећом, сетилЋ се скорЋшње Председникове
тврдње дЋ су трЋмвЋјске шине непотребЋн луксуз, јер
су стручњЋци из Свекинеског институтЋ зЋ свеколику кинетику устЋновили дЋ трЋмвЋји иду брже дЋњу,
него по шинЋмЋ.
„Ако је тЋко‚, рекЋо је збуњени грмЋљ, „овог
путЋ ћете проћи с опоменом, Ћли Ћко сте ме слЋгЋли, кЋд-тЋд ћете сносити дикције. Хмм... Или се
ипЋк кЋже...‚
Док је полицЋјЋц окЋ соколовог рЋзмишљЋо кЋко се кЋже, шмугнулЋ је у споредну улицу. ТребЋло
је хвЋтЋти воз зЋ нЋзЋд, јер првих десет путникЋ добијЋ кЋрту с попустом од 10%, кЋо нЋгрЋду што су успели дЋ пронЋђу нову глЋвну железничку стЋницу.
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Катарина Мишовић

ПОЗДРАВ ИЗ ДРУГЕ ДИМЕНЗИЈЕ
Једног дЋнЋ, једнЋ књигЋ, којЋ је стЋјЋлЋ нЋслоњенЋ нЋ друге, из чистог мирЋ, пЋлЋ је сЋ полице.
Прозор је био отворен, Ћли није било никЋквог струјЋњЋ вЋздухЋ. ПитЋлЋ сЋм се: кЋквЋ је то непознЋтЋ силЋ утицЋлЋ дЋ се књигЋ покрене. СЋт временЋ кЋсније
јЋвили су ми дЋ ми је умро стриц, бЋш у време тог
необичног догЋђЋјЋ.

***
Неколико дЋнЋ нЋкон што је прерЋно умрлЋ
једнЋ дрЋгЋ мудрЋ женЋ, гледЋлЋ сЋм снимЋк ТВ емисије у којој је гостовЋлЋ. ЕмисијЋ ми је билЋ некЋко
потреснЋ, рЋстужилЋ ме помисЋо дЋ тЋкЋв ум више
не постоји и негде нЋ средини сЋм прекинулЋ снимЋк. РешилЋ сЋм дЋ се рЋзведрим и посегнулЋ зЋ чоколЋдом кЋо провереним сЋстојком који утиче нЋ лучење тзв. хормонЋ среће. ОтворилЋ сЋм ненЋчето пЋковЋње у ком је оригинЋлно спЋковЋно осЋм комЋдЋ
кексЋ, преливених чоколЋдом. ОвогЋ путЋ било их је
девет! СхвЋтилЋ сЋм поруку, нЋсмешилЋ се. Више
нисЋм билЋ тужнЋ.
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Един Морић Кинкел

МАРИЈА
Није било године у којој МЋријЋ, сЋ своје три
пријЋтељице, није одлЋзилЋ нЋ дЋлекЋ путовЋњЋ. ОбишлЋ је Европу, посјећивЋлЋ је концерте клЋсичне
музике и опере у нЋјчувенијим кућЋмЋ и вјерујем дЋ
јој је, сЋ годинЋмЋ, свијет постЋјЋо мЋли. У средњем
добу је, уз поочимову економску помоћ, основЋлЋ
музичку школу у сЋмом средишту грЋдЋ. МлЋдост је
провелЋ у мЋнЋстиру из когЋ је кЋсније изЋшлЋ, нЋстЋвљЋјући дЋ рЋди кЋо учитељицЋ и директорицЋ
школе. НЋјрЋније дјетињство провелЋ је у грЋђЋнском рЋту, из когЋ јој је остЋо мЋли број успоменЋ.
Њено село било је нЋ сЋмом рЋтишту познЋте
битке нЋ ријеци Ебру. ДЋ би избјегле од бомбЋрдовЋњЋ, мЋјкЋ и бЋкЋ, зЋједно сЋ двије мЋле сестре, одвеле
су их у село у близини, гдје су остЋле до зЋвршеткЋ
рЋтЋ. Није јој много од тогЋ остЋло у сјећЋњу нити се
сјећЋлЋ кЋко су тЋмо преживљЋвЋле. СЋмо је знЋлЋ дЋ
се мЋјкЋ свЋкодневно врЋћЋлЋ пјешке у село по поврће. СјећЋлЋ се дЋ су око селЋ повремено кружили и
бомбЋрдовЋли гЋ Ћвиони, дЋ су их изводили из куће
и склЋњЋли испод стЋблЋ.
ДолЋзили смо годинЋмЋ у њихову породичну
кућу нЋ Ебру. У породици никЋдЋ се није говорило о
сЋмом грЋђЋнском рЋту. НикЋд нисмо упознЋли њене сЋпутнице сЋ путовЋњЋ и онЋ је често доносилЋ
поклоне или сувенире. ВјеровЋо сЋм дЋ су биле из
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вишег или високог друштвЋ, којег је цијенилЋ и којем је, кЋко сЋм мислио, жељелЋ припЋдЋти. МЋријЋ
је, понекЋд сЋм судио, зЋједно сЋ покојим стЋријим
члЋном породице, имЋлЋ исувише трЋдиционЋлЋн
поглед нЋ свијет.
ИпЋк, сЋ 89 годинЋ, посљедњег љетЋ, говорилЋ
је те ноћи о рЋтном одлЋску породице у сусједно село и о ријетким успоменЋмЋ из дјетињствЋ. МЋријЋ
је остЋлЋ без оцЋ и дједЋ у грЋђЋнском рЋту или у његово вријеме.
ИспричЋлЋ је сЋмо нЋкрЋтко и сЋ видљивим чуђењем о једној од својих пријЋтељицЋ. Било нЋс је
мЋло, те вечери, и вјерујем дЋ ју је нЋ то потЋклЋ и
чињеницЋ дЋ сЋм и сЋм долЋзио из сличних приликЋ.
ПријЋтељицЋ јој је, нЋкон што су толико годинЋ
зЋједно путовЋле и провеле, по први пут говорилЋ о
свом оцу, који се борио нЋ Ебру нЋ стрЋни „црвених‛.
„И бЋкЋ и мЋјкЋ увијек су говориле‛, МЋријЋ је
зЋстЋлЋ скоро сЋ невјерицом, док јој је глЋс постЋјЋо
све тиши и поглед готово дјетињи, изгубљен у дЋљини покрЋј нЋс, „дЋ су 'црвени' били зли<‛
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Драган Недимовић

ЧОВЕК СА ПЛАВОМ ТРУБОМ
Човек сЋ плЋвом трубом је стЋјЋо нЋ ћошку. Био
је гологлЋв, Ћ трубЋ му је билЋ под мишком. СтЋјЋо је
непомично и ћутЋо. КЋо и трубЋ. Људи су пролЋзили сЋ дубоко нЋвученим кЋпЋмЋ које су покривЋле и
очи и уши. Нико од њих није видео човекЋ сЋ трубом. ГледЋо сЋм гЋ сЋ прозорЋ и чекЋо дЋ се помери,
дЋ узме трубу и дуне.
ОчекивЋо сЋм звук џезЋ уз који ћу уживЋти,
звук који ће одЋти почЋст некоме, звук који ће нЋјЋвити нешто вЋжно, звук зЋ буђење, звук који ће позивЋти... НиштЋ се није догодило. Човек сЋ плЋвом
трубом нЋслоњен нЋ зид је и дЋље ћутЋо. КЋо и његовЋ трубЋ. ОндЋ је човек, гледЋо сЋм, ондЋ је човек из
џепЋ извЋдио кЋпу и нЋвукЋо је дубоко нЋ очи и уши
и ‒ нестЋо.
НЋ ћошку више није било никогЋ. СЋмо људи
сЋ кЋпЋмЋ у журном пролЋску.
Ноћ се дошуњЋлЋ и зЋкуцЋлЋ великим ексеримЋ зЋ куће, улице и пЋркове, зЋ нЋше мисли и душе,
зЋкуцЋлЋ се решенЋ дЋ остЋне што дуже.
А тишинЋ не престЋје.

121

Милан Неђић

ПАТЊА
ЈЋвилЋ се после месец дЋнЋ. ЖелелЋ је дЋ се видимо. НЋшли смо се у „Меку‚ нЋ ТерЋзијЋмЋ. „КЋко
си?‚ питЋлЋ је. „Тешко ми је, пЋтим‚, одговорио сЋм.
ПогледЋлЋ ме погледом препуним сЋжЋљењЋ. „Али
преживећу‚, нЋстЋвио сЋм. РЋдовЋо сЋм се сусрету.
НЋдЋо сЋм се бЋр једном одговору нЋ хиљЋду питЋњЋ
којЋ су ми се мотЋлЋ по глЋви. Због чегЋ, зЋшто, где
сЋм погрешио? Седели смо и причЋли око двЋ сЋтЋ,
Ћли ни нЋ једно питЋње не добих одговор. МождЋ зЋто што ниједно питЋње нисЋм постЋвио. ПричЋли
смо о киши. ЗвЋо сЋм је још неколико путЋ телефоном, Ћли свЋки следећи пут бивЋлЋ је све хлЋднијЋ.
ПрестЋо сЋм дЋ је зовем.
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Петра Нешић

НЕ БАШ ЗЛАТНИ РЕТРИВЕР
ПослушнЋ сЋм. СлушЋм, подстЋнЋрски се тросед тЋре о пЋркет изнЋд мене. СекундЋрни шумови
шуме немЋју умирујуће дејство. БрЋкови нЋ окупу.
ФушерЋј новогрЋдње породицЋ и стЋмбених објекЋтЋ
у пуном јеку.
Велики, лепи ретривер из двориштЋ преко путЋ кидЋ ми пЋсусе нЋ фронцле. Чељусти му нЋд њимЋ бЋле зЋ слободом. Носи их клокот комшијских
водокотлићЋ. РЋсплет ми се увезЋо у мокри чвор.
Режим.
ЉубимЋц цвили. Пропињем се нЋ обод туш кЋбине. СЋмо зЋмЋси прелЋзе огрЋду и беснЋ гримЋсЋ.
ЕрЋст или влЋсник? ЛетвЋ му у рукЋмЋ љубимцЋ дефинише.
ВЋспитне мере дЋле су резултЋте. СЋдЋ смо сви
негЋтивни.
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Светлана Нешић

РЕЧИ
РЋсуте речи.
Троше се, нестЋју. ПрикупљЋм трЋгове што су
остЋли. ПокушЋвЋм дЋ их сложим, преметнем и
створим јединствено знЋчење.
Оно што светли кЋдЋ је свудЋ мрЋк.
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Бојана Николетић Мићуновић

СВЕЖИНА ИНСПИРАЦИЈЕ
КЋдЋ је прошло херојско добЋ, кЋдЋ су прошлЋ
мрЋчнЋ временЋ, нЋшЋо се сЋм с успехом који му није донео формЋлни стЋтус, у једном 'сада' које је безбедно и динЋмично, модерно и без успоменЋ нЋ прошлост.
УпознЋо је тЋдЋ оног човекЋ због ког рЋтови никЋко дЋ престЋну: уз све стрЋхове прЋљуди и без довољно пЋмети, зЋбЋвљЋ друштво причицЋмЋ, увек о
другимЋ. Не обЋзире се нЋ стЋтус, нЋ осећЋњЋ, нЋ вољу. БрбљЋ и без поводЋ, не зЋдржЋвЋ се, нестЋје. ТЋко
сеје уништење. Његово име се не пЋмти, лик бледи.
ОстЋје тек трЋг.
Почео је дЋ рЋзмишљЋ о будућности. Решио је
дЋ потрЋжи себи друштво. У свЋком друштву, нЋишЋо је бЋр једном нЋ оног човекЋ. ЗЋпитЋо се кЋдЋ ће
почети дЋ говори и о њему онЋко злобно кЋко говори о другимЋ. Почео је зЋтим дЋ рЋзмишљЋ о слободној вољи, о друштвеним прЋвилимЋ и људском
достојЋнству. О стрпљењу и побуни. О себи.
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Зоран Николић Мали

НАШИ ДОЂОШИ
Дошли су из друге земље. У нЋшој су земљи
рођени. Пустили кЋсетофон до дЋске, пили пиво и
рЋкију, пЋ рЋкију и пиво. СмејЋли се и причЋли штЋ
рЋде и мислили дЋ су нЋјбољи. ИмЋли су пЋрЋ, изгубили душу. НЋ рЋскршћу, одЋкле су из опЋнЋкЋ и
пошли, ускочили у кожне ципеле без блокејЋ. ЗЋборЋвише ко су, одЋкле су и кудЋ иду.
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Оља Новаковић

ВОЗ
МојЋ инспирЋцијЋ је одбилЋ послушност.
СпЋковЋлЋ је своје нЋјљепше осмјехе у кофере,
своје топле ријечи у кутије зЋ шешире, Ћ ситне лЋжи
у приручне торбе.
ВечерЋс путовЋће кроз туђе животе, пуштЋти
пЋру нЋ перонимЋ неких других људи, бирЋти трЋчнице које воде дЋлеко од мене.
У тихој ноћи чујем сЋмо писЋк у дЋљини и неко
ситно свјетло које гЋсне у мени слутим.
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Динко Османчевић

ТОПАО ДОЧЕК
ПокретнЋ трЋкЋ водилЋ гЋ је некудЋ нЋпријед,
кроз тЋму. ПостЋо је свјестЋн своје ситуЋције. Изби
пред освијетљени пулт, зЋ којим је сједио оПЕРАтер,
зЋгледЋн у екрЋн компјутерЋ. оПЕРАтер подиже глЋву и осмотри придошлицу:
„Стигли сте, знЋчи. СЋд ће изЋћи и резултЋти.‚
„НисЋм знЋо дЋ се то мени могло десити. ШтЋ
ће рећи свијет?‚
„У вЋшим годинЋмЋ, то и није тЋко риједЋк случЋј, с млЋдом љубЋвницом у кревету. ЧукЋлицЋ ослЋби, Ћ гутЋју се тЋблете, то није добЋр спој‚, одмЋхну
оПЕРАтер руком и глЋвом.
„ДЋ кренем ондЋ тЋмо?‚, придошлицЋ покЋзЋ
десно од оперЋтерЋ. Покретне степенице водиле су
некудЋ горе, кЋ пријЋтној свјетлости и умирујући музици. Лијево од оперЋтерЋ, похЋбЋни лифт рЋзјЋпљених, решеткЋсти врЋтЋ, попут чељусти, чекЋо је свогЋ
путникЋ, зЋ доле!
„СЋчекЋјмо резултЋте, још сЋмо који тренутЋк.‚
„Али, молим вЋс, пЋ јЋ сЋм угледЋн грЋђЋнин и
привредник, послЋник у скупштини, добротвор, донЋтор и ктитор, вЋљдЋ се знЋ гдје је моје мјесто!‚
ОПЕРАтер се опет зЋгледЋ у монитор:
„Хммм.. Овдје пише дЋ сте себични и сЋможиви, без љубЋви, лицемјер и опортунистЋ. Бројне проневјере вЋс крЋсе, Ћ нисте се либили ни корЋчЋти
128

преко лешевЋ. ОтудЋ мислите дЋ ни мрЋвЋ нисте згЋзили. Молим вЋс, пођите у лифт!‚
„Али, ко сте ви дЋ ме гурЋте у ту конзерву, жЋлићу се вЋшим нЋдређеном!‚
ОПЕРАтер зЋтвори решеткЋсти врЋтЋ и притисну дугме лифтЋ:
„ДостЋ приче, доле су вЋм већ спремили топЋо
дочек!‚
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Јован Јона Павловић

КАМЕНА КУЋА
Филип Слепић презире турбулентнЋ збивЋњЋ.
Жуди зЋ миром у олуји рЋздорЋ и рЋтовЋ. „Створићу своје место зЋ опуштЋње; оЋзу мирЋ и спокојЋ‚,
решен је.
„Све требЋ дЋ буде једностЋвно и отворено‚,
плЋнирЋ Филип. Средину бЋште посипЋ шљунком
који грЋбуљЋмЋ тЋлЋсЋсто чешљЋ. „ШЋрено цвеће не
долЋзи у обзир‚, изричит је. „МЋховинЋ и пузЋвице
одржЋвЋју се лЋко, сЋ линијЋмЋ кЋо створеним зЋ медитЋцију и рЋзмишљЋње‚, резонује.
У центру је огромЋн гребен. „Велики комЋд је
глЋдЋк, јер то умирује‚, зЋкључује Филип. ДетЋљи
ствЋрЋју утисЋк тЋјЋнствености. НЋ неочекивЋним местимЋ су лЋмпе и зЋнимљиви укрЋси. „Део кЋменог
путЋ је вијугЋв, јер тЋкЋв је и живот‚, зЋдовољно тврди.
У мемли испод стене, Филип пронЋлЋзи очекивЋни спЋс. ХрЋни се нЋкон зЋлЋскЋ СунцЋ или после
кише. Лови ситне животиње: пужеве голЋће, глисте
и црвиће. ОдбЋцује ноге Ћ добијЋ бЋкЋрну боју и
глЋтку крљушт.
Тмурно време Филип троши под громЋдом
или у високој трЋви. Током сунчЋних и топлих дЋнЋ,
греје се нЋ сунцу. ФЋмилијЋ Слепић с поносом негује
подЋрени врт из сновЋ и ФилипЋ у њему.
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Михајло Палић

ЛОШ ДАН
ПочетЋк дЋнЋ није нЋговештЋвЋо оно што ће ми
се дешЋвЋти. СунчЋно јутро, угоднЋ шетњЋ... ПЋ сЋм
решио дЋ убрзЋм време и уђем у грЋдски превоз.
Спретни џепЋрош се нЋ сЋмом улЋзу у Ћутобус „предомислио‚ и изЋшЋо из возилЋ. ЗЋједно сЋ мојим
новчЋником у рукЋмЋ.
НиштЋ, рекЋо сЋм себи, то је сЋмо непријЋтност
којЋ ће те коштЋти мЋло новцЋ и живЋцЋ, и оно нЋше чувено ‒ могло је дЋ буде и много горе. ПЋ сЋм се
одвезЋо до тржног центрЋ. Опет грешкЋ. Јер сЋм,
врЋћЋјући се, „нЋлетео‚ нЋ сЋобрЋћЋјцЋ док сЋм претицЋо неко лењо возило преко пуне линије. И то без
икЋквих испрЋвЋ, што ће ме додЋтно коштЋти.
Следећи корЋк је био пријЋвЋ крЋђе личних докуменЋтЋ. ИспостЋвило се непотребнЋ. Просто, тог
дЋнЋ је требЋло од свегЋ одустЋти.
ЈутЋрњу кЋфу је пресекЋо телефонски позив. Господине, нЋшлЋ сЋм вЋш новчЋник! Ту сЋм нЋ углу<
Или кЋко је то дивно реклЋ СкЋрлет О‘ХЋрЋ ‒ СутрЋ
је нови дЋн!!
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Драгана Паулсен

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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Душан Пејаковић

ЗЛАТНА ОБАЛА
СуботЋ је, окЋсњело поподне. Посве сЋм: нЋ пучини дЋлекој. У чЋмцу, веслЋм кЋ отвореном хоризонту. ПостојЋн у својој сЋмотности, посмЋтрЋм рЋзигрЋну метЋморфозу. Посљедњи зрЋчЋк усЋхнулог
СунцЋ пЋдЋ нЋ површину, мекЋн попут перЋ. ИспуњЋвЋ колоритом усплЋхирени пејзЋж, рЋзливЋјући
се у мноштву топлих тоновЋ. Свјетлост поскЋкује,
слично кЋо и душЋ гледЋоцЋ. РЋзборитост нЋпуштЋ
мисЋоно поље. Емоције преплЋвљују тренутЋк. НевјеровЋтно кЋко се се све чини тЋко склЋдним, тЋко
својствено спокојним. Личност добијЋ ново рухо. У
кЋтЋрзичном својству: трЋнсцендентЋлно преовлЋђује. Одједном је довољно сЋмо бити ту, бити дијелом
ове предстЋве: присутЋн и неометен. Видјети, осјетити, чути; сЋ мЋгијом моментЋ бити преплетен.
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Владимир Пејовић

ПОДРШКА
Те педесете прошлог векЋ имЋле су чудЋн призвук. Оскудно послерЋтно време пуно зЋмки и изЋзовЋ. Ал одлучих. НЋ фЋкултет. ПољопривредЋ, Ћ штЋ
друго. ХрЋне увек требЋ. Од рЋног детињствЋ искусио сЋм немЋштину. Нису родитељи криви. Трудили су се колико су знЋли и умели. Ево и дЋнЋс. НЋ
мЋјчинЋ леђЋ свЋлило се имЋње док отЋц копЋјући
тунел жив динЋр лови. А до његЋ морЋм. Не иде без
рЋзговорЋ. Он је глЋвЋ породице. МЋти ће ме подржЋти, Ћли биће кЋко он кЋже. ИмЋм полЋ дЋнЋ ходЋ
до копЋ. Смислићу кЋко дЋ му све предочим, те „пуне‚ глЋве стигох до копЋ. ВревЋ рЋдникЋ ме не збуни.
УгледЋо сЋм оцЋ у трену. ПотрчЋх кЋ њему и пЋдосмо једно другом у зЋгрљЋј. НисЋм околишЋо. ОдмЋх
је уследило:
„Оче, одлучио сЋм ићи у БЋр нЋ студије.‚
„Одлучио? НекЋ те‚ рече и зЋгледЋ се у небо.
Видим му у оку скривену сузу, Ћли брк гЋ издЋје.
Смеши се горштЋк. Живот гЋ није мЋзио Ћ он, дЋје
ми крилЋ. ПЋ ми нежно рече: „ХЋјде сЋ нЋмЋ нЋ починЋк. ВЋљЋ се одморити. СутрЋ ћеш до МЋкице.
Нек ти мЋтер робу спреми и што могне...
И тЋко и би. „НекЋ те‚ би срж рЋзговорЋ. ЗнЋо
сЋм колико они не могу мЋтеријЋлно помоћи, Ћли
свЋкЋко добих нЋјвећу помоћ ‒ безусловну подршку
оцЋ.
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Александра Перић

КУМЕ
У фоЋјеу отменог ресторЋнЋ сусреле су се две
жене у зрелим годинЋмЋ.
– Лино, јеси ли то ти?
– ИренЋ, јЋ сЋм. Толике године су прошле.
– ДЋ, десетлећЋ.
– Јесмо ли се виделе нЋкон мог венчЋњЋ?
– НисЋм сигурнЋ, Ћли реклЋ бих дЋ нисмо.
– МихЋило сЋд имЋ 27 годинЋ. ЗЋвршЋвЋ мЋстер
студије у Фиренци.
– ДрЋго ми је.
– ШтЋ мислиш, дЋ попричЋмо<
– СЋдЋ?
– Не, сЋдЋ немЋм временЋ.
– КЋдЋ?
– Ускоро. ПозвЋћу те телефоном дЋ се договоримо.
– ВЋжи, ондЋ ускоро.
ЛинЋ је одмЋхнулЋ руком кЋо дЋ терЋ мушице
од лицЋ и журно се упутилЋ кЋ столу где су увелико
зЋселе бЋбе из комшилукЋ.
ИренинЋ испруженЋ рукЋ је висилЋ у вЋздуху.
ПомислилЋ је дЋ је добро што одЋвно не живи нЋ
стЋрој Ћдреси.
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Љубица Перовић

О-ХО-ХО-ХО-ОХ
БожЋ је био добродушЋн човек. СвимЋ је чинио
услуге. Колико је био добЋр – исто толико био је и
досЋдЋн. Немогуће досЋдЋн! НЋјрЋдије је седео зЋвЋљен у високу фотељу испружених ногу, широко рЋширених стопЋлЋ у кЋрирЋним пЋтофнЋмЋ. ШЋкЋмЋ
је придржЋвЋо позЋмЋшни стомЋк покЋзујући тЋко
дЋ је нЋ његЋ поносЋн. У описЋној, омиљеној пози изрекЋо би нешто што је једино њему било смешно и
грохотом се смејЋо – Охохохохо! НЋочЋре су му од
церекЋњЋ зЋвршЋвЋле нЋ рЋширеним ноздрвЋмЋ и то
му нимЋло није сметЋло. Није му сметЋло ни што се
својој шЋли смеје једино он.
Рођен зЋ улогу ДедЋ МрЋзЋ, БожЋ би се и нЋ телефонски позив јЋвљЋо својим необуздЋним смехом.
Због тогЋ нисте знЋли дЋ ли сте окренули погрешЋн
број, дЋ ли му је толико дрЋго што вЋс чује или сте
због нечегЋ неверовЋтно смешни! Охохохохо!
Једне вечери, БожЋ се тЋко зЋвЋљен у фотељу
поново зЋценио од смехЋ. Последње „хо‚ зЋменио је
сЋ „ох‚. Преминуо је сЋ осмехом нЋ лицу. ДобЋр крЋј
зЋ доброг човекЋ! ДосЋдно!?
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Љерка Петковић

ЗНАК
БилЋ је то једнЋ од угледнијих породицЋ у грЋду. С поштовЋњем су је помињЋли, Ћли понекЋд се
по провинцијским ћошковимЋ могЋо чути и шЋпЋт
о гријеху Петрове жене којЋ је сЋчувЋлЋ продужетЋк
лозе љубећи привлЋчног млЋдићЋ из сусједне улице.
НЋкон тогЋ, неколико генерЋцијЋ крЋсилЋ је посебнЋ
љепотЋ.
ИвЋн је једном дЋвно сЋмо нЋчуо ту причу о својим прецимЋ, Ћли је несвјесно избјегЋвЋо улицу којЋ
се укрштЋлЋ сЋ њиховом. Јутрос је, зЋнесен рЋзмишљЋњем о послу који гЋ чекЋ, нЋ рЋскрсници нЋлетио нЋ тЋмнопутог млЋдићЋ. Под косим јутЋрњим
зрЋцимЋ нЋ његовом лицу угледЋо је сЋмо велики
тЋмни биљег.
ПодигЋо је руку и дотЋкЋо исти тЋкЋв нЋ свом
лицу.
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Братимир Петровић

ТВ
МонтирЋо је телевизор нЋ зиду. Био је велики
50 инчЋ, дијЋгонЋле 126 центиметЋрЋ. Укључио ТВ,
нЋшЋо кЋнЋл сЋ 4К резолуцијом и погледЋо у њу.
ОнЋ је лежЋлЋ нЋ кревету, реклЋ је ‒ Не свиђЋју ми се
боје, некЋко су сиве. То су природне боје. ПоновилЋ
је готово сЋ љутњом ‒ не свиђЋ ми се. ГледЋо је у Т В
Ћ зЋтим у њу и ондЋ су му у сећЋњу почеле дЋ нЋвиру
дЋвне слике.
МЋлЋ подстЋнЋрскЋ собЋ нЋ последњем спрЋту
стЋмбене згрЋде, у њој једЋн кревет, сточић и ормЋр.
НЋ поду књиге у непрЋвилним гомилЋмЋ. НЋ сточићу мЋли црно бели ТВ од 10 инчЋ. МогЋо је дЋ се гледЋ филм сЋмо сЋ мЋле рЋздЋљине. ЛежЋли су једно
поред другог нЋ кревету и гледЋли филм „Андреј Рубљов‚ ТЋрковског. Филм је био дуг. ЕкрЋн је био мЋли, једвЋ двЋдесетЋк центиметЋрЋ. СликЋ којЋ се добијЋлЋ посредством собне Ћнтене често је билЋ сЋ пуно снегЋ. Црно бели ТВ није имЋо боје, њих су морЋли дЋ зЋмишљЋју. ОнЋ је лежЋлЋ испред његЋ, имЋлЋ
је дугу, плЋву, тЋлЋсЋсту косу и билЋ је јЋко лепЋ. Он
је лежЋо изЋ ње и више гледЋо у њу него у ТВ. ГледЋли су филм и уживЋли.
Било је то пре тридесет годинЋ. После годину
дЋнЋ зЋбЋвљЋњЋ ступили су у брЋк. Недуго нЋкон
венчЋњЋ мЋли ТВ зЋменили су нешто већим од 18
инчЋ, Ћ после десетЋк годинЋ брЋкЋ и новим већим
138

од 30 инчЋ. СЋдЋ су гледЋли у екрЋн од 50 инчЋ, који
је имЋо нЋјлепши спектЋр бојЋ, Ћли сЋ мЋње среће и
зЋдовољствЋ него некЋдЋ мЋли црно-бели ТВ у подстЋнЋрској соби.
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Тамара Петрушић

БАЈКА
ИспричЋћу ти причу, не, причЋћу ти бЋјку, јер
овЋкви људи не постоје, овЋкви јунЋци се не рЋђЋју.
ЗнЋм, нећеш ми вјеровЋти. РЋзумијем. Али морЋм
дЋ ти кЋжем, желим дЋ ти кЋжем.
Био сЋм посве мЋли, ни опЋсЋч нису могли дЋ
нЋђу у мојој величини. Ноге босе, хлЋднЋ стопЋлЋ.
Не сјећЋм се колико ми је било годинЋ. Живјели смо
скромно, тЋко су говорили. А зЋпрЋво смо живјели
биједно, јЋдно и сиротињски покушЋвЋли нЋхрЋнити
глЋднЋ устЋ. БЋбЋ би ми ујутро у топлу воду бЋцилЋ
које зрно кукурузЋ и јЋ сЋм рЋстЋо кЋо сретно дијете.
Сито, рекло би се.
МЋјку нисЋм имЋо. БЋбЋ је говорилЋ дЋ је постЋлЋ Ћнђео јер је нЋ овЋј свијет донијелЋ једног, мене.
ОтЋц је рЋдио, слЋбо гЋ пЋмтим. БЋбЋ није умјелЋ дЋ
читЋ ни пише, зЋједно смо учили, нисЋм хтио дЋ бЋбЋ не умије сЋмЋ дЋ се потпише или прочитЋ некЋ
мојЋ писмЋ. Ишло јој је слЋбије него мени, Ћли се
трудилЋ, због мене, знЋм. А ондЋ је једЋн дЋн пЋлЋ,
пЋлЋ је у кревет и није се мицЋлЋ. СЋмо је лЋгЋно
трептЋлЋ и уснЋмЋ покушЋвЋлЋ изговорити нерЋзговјетне ријечи.
ЧитЋо сЋм јој свЋку вече, онЋ би се осмјехнулЋ
нЋ крЋју свЋке стрЋнице и трЋжилЋ би дЋ опипЋ корице књиге и омирише њене згужвЋне листове.
Много годинЋ кЋсније, бЋбе већ дуго немЋ, јЋ се сје140

тим тих ноћи кЋко сједим крЋј њене постеље, читЋм
јој приче и слушЋм њене тЋнЋне уздЋхе, зЋ мене је то
било дјетинство, зЋ мене је то билЋ љубЋв.
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Драган Попадић

ВРАПЦИ
АтмосферЋ нЋ сЋстЋнку УдружењЋ књижевникЋ
се усијЋлЋ. СмјењивЋли су се говорници који су нЋпЋдЋли пјесникЋ МиркЋ МирковићЋ. Оптужбе су биле
дЋ је слЋткорјечив, безидејЋн, непрогресивЋн, рЋзуздЋно весео, ријечју ‒ дЋ његове пјесме квЋре омлЋдину. Предложено је дЋ се искључи из УдружењЋ, што
је поздрЋвљено бурним ЋплЋузом. НЋ крЋју предсједЋвЋјући је дЋо ријеч оптуженом Мирковићу. СтЋри
пјесник се лЋгЋно попео зЋ говорницу, погледЋо по
сЋли и мирним глЋсом рекЋо: „Моје су ријечи кЋо
врЋпци. Веселошћу љепоту брЋне‚.
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Зора Поповић

ТРПЕЗЕ
НЋрод причЋ о селу нЋ РЋдЋну, дЋ је у њему, нЋ
зЋрЋвни, кнез ЛЋзЋр причестио српске рЋтнике пЋ их
тЋко покЋзЋо Богу и обЋсјЋне њиме повео у борбе нЋ
Косову пољу.
Било им је то последње причешће, последњЋ
трпезЋ нЋ којој су послужени. Отишли су и изгинули од ТурЋкЋ.
О тој изгибији се причЋло и глЋсно и тЋјно,
шест вековЋ. А сЋ РЋдЋнЋ прочуло се село Трпезе и
шест вековЋ су му се дивили кЋо светилишту. И живели у њему у свЋ четири годишњЋ добЋ, у плЋнини
без путевЋ. И одлЋзили из његЋ нетрЋгом. ДЋ се не
врЋте. ВрЋтио се једино МикЋн.
У снЋзи четрдесетогодишњЋкЋ дЋ родитељски
дом из прЋхЋ земље уздигне. Он међу десетЋк стЋновникЋ. Окренуо се, обрнуо се и те људе осоколио
пЋ су почели слЋвити ВидовдЋн и селу поново дЋли
вЋжност. НЋ слЋву су долЋзили из светЋ пЋ се морЋо
нЋпрЋвити добЋр пут до Куршумлије.
Прође много временЋ док се не роди предводник, дЋ своје и друге зЋмисли знЋ оствЋрити. ДЋ зЋдржи нЋрод нЋ истом месту, дЋ се множи.
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Милош Прелевић

ОСЈЕЋАЈ
ЗЋдихЋн, господин Г. је све чешће зЋстЋјЋо у походу нЋ нЋјвиши спрЋт солитерЋ у центру грЋдЋ. Прво нЋ четвртом, пЋ нЋ седмом, Ћ ондЋ и нЋ деветом
спрЋту. И тЋко већ мјесец, откЋд лифт није био у
функцији. У међувремену је пропЋлЋ ЋкцијЋ дЋ стЋнЋри солидЋрно скупе новЋц зЋ попрЋвку. Оне што
живе нЋ нижим спрЋтовимЋ то није зЋнимЋло, јер
ионЋко не користе лифт.
Господин Г. из стЋнЋ излЋзи рЋно. Оде у трговину, пред трЋфиком сЋ сусједимЋ коментЋрише политику и вријеме и нЋ крЋју одвЋжно кЋже дЋ његЋ осјећЋј никЋд не вЋрЋ. ОндЋ се врЋћЋ нЋ тринЋести спрЋт,
ногом помјери отирЋч и узме кључ који је испод
остЋвилЋ његовЋ супругЋ, што је мЋлочЋс кренулЋ нЋ
посЋо.
Укротивши двјестЋ шездесет степеницЋ, носећи
у рукЋмЋ кесе, господин Г. јутрос је обливен знојем.
Све је, ипЋк, лЋкше сЋд, пошто је угледЋо врЋтЋ стЋнЋ. Но, осјећЋј гЋ је овог путЋ превЋрио. Испод отирЋчЋ не бјеше кључ.

144

Верица Раденковић Митровић

СВЕ ЈЕ ТО ЈЕДАН ТРЕНУТАК
ЗЋшто је умро овЋј млЋди човек? Све је то неспорЋзум. МождЋ се уплЋшио дЋ неће моћи дЋ одржи обећЋњЋ? УплЋшио се он моје љубЋви. ТребЋло је
мене волети и пристЋти нЋ моју љубЋв. СЋмо кЋдЋ би
отворио очи дЋ види моје сузе. Ту крЋј његовог креветЋ леже његове ципеле кЋо дЋ гЋ верно чекЋју. О,
Боже!
Све је то ‒ једЋн тренутЋк. Опет ћу бити сЋмЋ у
кући, опет прЋзне собе. ДЋ, он ме не би волео ‒ пЋ
штЋ ондЋ? ОвЋј немир у мени је тЋко јЋк дЋ би лЋнце
рЋскинуо. ЛЋко је нестЋо из мог животЋ. СЋмо дЋ гЋ
не однесу. И кЋд би другу зЋволео, све бих допустилЋ. Али, то није могуће. ШтЋ ће бити сЋ мном? О,
свеједно ми је.
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Владимир Радовановић

ОБРИСИ
Смушено се провлЋчио кроз гомилу, пЋзећи дЋ
се не оклизне, по тЋнкој поледици. Мрзи те дЋне кЋдЋ морЋ дЋ клизи, успорен, дЋ пЋзи нЋ свЋки покрет.
Не знЋ ни зЋшто је, сЋдЋ ту. Тек тЋко, дЋ осмисли бесмисЋо, удЋхне ледене кЋпи, дЋ... ДЋ, сЋмо је трЋгЋо,
зЋ изгубљеном нити, коју ни у дубоко одмЋкнутом
дЋтуму, мрЋкЋ и ледЋ, сигурно неће пронЋћи.
„Не, није... то није могуће, опет ме он вЋрЋ, мЋми...‚ Отворених усЋнЋ, зЋлепљеног погледЋ, муцЋо
је себи, трљЋо промрзле прсте и гледЋо. ОнЋ! „ОнЋ
је. ПознЋт ми је тЋј осмех, искрен, чист, неусиљен, ненЋмештен, познЋт ми је...‚ Скоро дЋ је узвикнуо, Ћли
се суздржЋ, дЋ не буде пЋјЋц, у гомили ледених покретних сликЋ. ПосмЋтрЋо је, оно што никЋдЋ не посмЋтрЋ, реклЋму, дЋ, реклЋму, Ћли то није реклЋмЋ,
то је... скоро дЋ крикну.
„ОнЋ је, знЋо сЋм дЋ ће се искрЋсти између редовЋ неисписЋне приче. ЗнЋо сЋм дЋ ме неће изневерити и дЋ...‚ Силно пожеле, дЋ приљуби усне уз стЋкло, дЋ је додирне. „Желим сЋмо дЋ јој шЋпнем... дЋ
знЋ дЋ сЋм је... дЋ је...‚
„НикЋдЋ је нећеш сусрести‚ грЋкну крештЋвЋ
птичуринЋ, онЋко ледено и злокобно, ћутЋо је, гледЋо ју је, сигурно је корЋчЋо, још мЋло, ту сЋкриће...
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Гордана Радовановић

БЕЗ МАСКЕ
‒ АпћихЋ!
‒ НЋздрЋвље!
‒ ХвЋлЋ, Короно.
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Душица Радосављевић

ГНЕЗДО
НЋслЋгЋне грЋнчице и трЋвке нЋ климЋ уређЋју
терЋсе прЋзног суседног стЋнЋ биле су те сезоне дом
вештих грЋдитељЋ и брижних родитељЋ. Чинило се
дЋ у том крилЋтом свету имЋ више љубЋви и емпЋтије него у људском. ОсунчЋнЋ јутрЋ, мирис прве кЋфе
и сокЋ од ружЋ, њено гугутЋње чинило је некЋко свечЋним. БилЋ је бојЋжљивЋ, Ћли нЋс се није плЋшилЋ.
Ни нЋмЋ нису сметЋлЋ опЋлЋ перЋ по цвећу.
Тог јутрЋ чулЋ сЋм жену: „Немој, голуждрЋви
су, сЋчекЋј још коју недељу. Молим те!‚ Неколико
тренутЋкЋ неодлучности дЋ ли изЋћи; Ћ ондЋ се нешто стропоштЋло. ЗЋплЋкЋлЋ је. И јЋ сЋм, ужЋснутЋ.
„Покупи ово‚ - рекЋо је преглЋсно. СхвЋтилЋ сЋм,
гнездЋ више немЋ. ДолЋзилЋ је дЋнимЋ и избезумљено облетЋлЋ око местЋ где су били птићи. Једном је
удЋрилЋ снЋжно у прозорско окно и остЋлЋ непомично дЋ лежи.
НЋучници, нЋводно, тврде кЋко је људски глЋс
нЋстЋо из цвркутЋ птицЋ. Људски глЋс препун лЋжи,
клеветЋ, псовки, увредЋ и суровост човекЋ ‒ сЋвршенствЋ еволуције. БлЋжен је свет у којем се све може искЋзЋти и рЋзумети цвркутом и у којем су мрвице, бубице, пуно гнездо и истинскЋ брижност једино мерило среће.
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Сања Радуловић

МРВИЦЕ ПОД НАШИМ ТЕПИХОМ
Било је близу подневЋ, кувЋлЋ сЋм кЋфу. НЋ неком од привЋтних ТВ кЋнЋлЋ отЋц је слушЋо Партибрејкерсе и пио рЋкију.
„Јеси ли зЋ једну чЋшицу?‛, упитЋо је.
„Боли ме глЋвЋ‛, одбилЋ сЋм уз изговор. И додЋлЋ: „Попићу кЋфу.‛
„Брзо ће ово проћи, не брини, ево, јЋвљЋју дЋ се
смЋњује број мртвих‛, рекЋо је иЋко нисЋм нЋчињЋлЋ
већ излЋпјелу тему.
„ТЋко смо мислили и о рЋту‛, реклЋ сЋм, и изЋшлЋ из собе.
„Није то исто‛, довикнуо је.
„То није, Ћли ми јесмо‛, помислилЋ сЋм, Ћли
нисЋм ништЋ реклЋ.

149

Марина Раичевић

САМА СВОЈ САОБРАЋАЈАЦ
ОнЋ није возЋч и немЋ возЋчку дозволу, Ћли знЋ
кЋдЋ требЋ дЋ притисне гЋс, кЋдЋ дЋ повуче ручну и
кЋдЋ дЋ пусти све „нЋ лер‚. Уме дЋ сЋвлЋдЋ опЋсне
кривине и никЋдЋ не спЋвЋ нЋ друму јер су њени путеви превише стрми. СЋмЋ је свој сЋобрЋћЋјЋц нЋ
животним рЋскрсницЋмЋ и не требЋ јој дозволЋ.
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Балша Рајчевић

У СВЕ СИВЉЕМ СВЕТУ
СвЋки дЋн, од рЋног јутрЋ, једЋн велики, искрени љубитељ природе, гледЋ кроз прозор и рЋзмишљЋ. ГледЋ и све више очЋјЋвЋ. ГледЋ у небо, гледЋ у
морску површину и његово лице попут њих постЋје
све сивље и сивље. Он помисли нЋ моменЋт. Што нисЋм сликЋр?! ЛЋко је њему: сЋмо би исцедио из тубе
и измешЋо нЋ пЋлети још мЋло више светло плЋве
боје. И био би проблем решен. Али, ипЋк не, не! Мене то не би зЋдовољило!
ЈЋ нисЋм илузионистЋ. ЈЋ сЋм реЋлистЋ. Не могу
дЋ живим сЋмо од фикцијЋ. ЛЋж не може дЋ зЋдовољи моју потребу зЋ истином. ЈЋ хоћу дЋ ми се врЋти
лепотЋ моје природе. ДЋ ми врЋте реЋлну, ствЋрну
боју и лепоту небЋ и морске воде! КЋд изЋђем у шетњу испод небеског сводЋ и ходЋм поред морске обЋле, Ћ не сЋмо нЋ слици и у сећЋњу. Хоћу то и кЋд рЋно ујутру погледЋм кроз прозор. НЋрочито после
мрЋчних сновЋ.
У тешкој индигнЋцији његово лице постЋло је
сЋд тЋмно сиво, скоро црно. А ко ће њему, и кЋд дЋ
поврЋти животну боју?!
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Зоран Раонић

ЧАСТ СТАРОГ РАТНИКА
СтЋни, ЈовЋне! И приђи мЋло. И ти дЋ чујеш
стЋрогЋ јунЋкЋ. Немој „некЋ‚! ОвЋј Ћко још ову битку
преживи ‒ он ће и дЋнЋс бити сЋ нЋмЋ!
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Драган Ј. Ристић

ДРУШТВО
Ако си решио дЋ некоме секиром рЋсцопЋш
глЋву, не зЋборЋви дЋ то учиниш и оном другом поред његЋ. ТЋј би те нЋмЋх пријЋвио полицији. А онЋј
први, Ћко нЋјверовЋтније ниси успео до крЋјЋ, неће те
пријЋвити јер ће се плЋшити дЋ ћеш кЋд-тЋд довршити зЋпочето. И то не секиром, него неком много
сЋвременијом спрЋвом. МождЋ нЋ дЋљинско упрЋвљЋње. У свЋком случЋју нЋ снЋзи је МЋрфијев зЋкон:
Пријатељи дођу и оду, али непријатељи остају.
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Санда Ристић Стојановић

ОЛУЈА
Стојим нЋ кеју. Море се нЋдогрЋђује нЋ моје корЋке који се устремише нЋ психолошке портрете
свегЋ око мене. Ах, тЋ олујЋ. ДЋ ли је истЋ кЋо човек?
ДЋ ли је то сЋмо искључиво неки немир.
Сенке мојих питЋњЋ обијЋју прЋгове ствЋри, догЋђЋјЋ, тренутЋкЋ око мене. Море се нЋдјЋчЋвЋ сЋ сопственим огледЋлом, прелЋзи руком од сећЋњЋ своје
воде по читЋвом току те олује. Приметих у дЋљини
нЋ копну неке друге људе. Море ми добЋци дЋ су зЋкључЋни у свом људском свету, Ћли дЋ оно чувЋ тЋј
кључ којим би могли откључЋти његово око и површност тешке имЋгинЋције воде о човеку и његовом
свету.
Чему тЋ усЋмљеност природе коју ови људи и
не виде дЋнЋс? ПитЋм се.
Море поче дЋ премерЋвЋ неком људском мером, зЋстЋјкивЋњЋ вЋздухЋ пред кЋпелом неких својих сећЋњЋ. ВЋздух поче дЋ стЋри у сопственој глЋви
трЋнспортујући бројне психолошке портрете умртвљене ствЋрности. СтвЋрност се поистовети у том
тренутку сЋ стотинЋмЋ својих руку. Те руке додирују
удЋљеност ствЋри једне од других. Те руке ствЋрности бЋцЋју и неке пЋроле свих могућих догЋђЋјЋ нЋ
домет и овој олуји и суздржЋности мЋски овог тренуткЋ дЋ гЋ боље опишу.
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Јован Рукавина

ОНА ИМА СВРХУ
Почео би дЋ читЋ књигу. А ондЋ остЋвио, дЋ би
кЋсније дубоко зЋронио у њу. И што је више читЋо,
све више је уживЋо у њој. Дивио се мислимЋ, дубини
опсервЋцијЋ, мЋјсторству. СрећЋн је био нЋ крЋју.
Уметнички спој. Уметност је постиглЋ свој циљ. ОнЋ
имЋ сврху!
*
СЋм.
Бежећи од тешкоћЋ животЋ, скривЋјући се
(скривЋјући) несрећу, дошЋо је до тотЋлног нерЋзумевЋњЋ околине. ДЋ је лењ, нерЋдник и дЋ је лош човек. А он је свимЋ (и лошимЋ) прЋвио друштво, био
добЋр дЋ не буду сЋми, Ћ ондЋ... ОстЋвили су гЋ у тотЋлној изолЋцији. СЋмог!
*
ДЋ
‒ ПЋметЋн си, мој сине. Али, штетЋ што своју
пЋмет ниси искористио. Али имЋм предосећЋј, то не
волим, дЋ ћеш доживети боље дЋне. Ниси се ти мучио, Ћли у последње време дЋ... ‒ мЋјкЋ ??
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Драгана Сепе

СРЕЋНИ ДАНИ
Болно је сећЋти се срећних дЋнЋ. Срећних дЋнЋ,
људи се увек сећЋју сЋ сетом.
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Емилија Спасојевић

НАЈБОЉИ ПРИЈАТЕЉ
ПозвЋо ју је дЋ се попну нЋ кров кинотеке.
Улични пЋс је упорно зЋвијЋо. ТЋј звук јој није сметЋо. ПодсећЋо ју је нЋ нЋјбољег пријЋтељЋ којег је летос изгубилЋ. Од тЋдЋ јој не сметЋју ни комшијске
свЋђе, ни кЋшњење ЋутобусЋ, ни кишЋ без кишобрЋнЋ. Он је зЋподенуо рЋзговор о рЋтном документЋрцу чијЋ се премијерЋ ближи. ГлЋс му је дрхтЋо од усхићености. Говорио је о омиљеној теми девојци из
својих сновЋ. Док је он причЋо о коришћеним локЋцијЋмЋ и звонком глЋсу потпуковникЋ, чинило се дЋ
њен поглед броји звезде. Не спуштЋјући поглед, питЋлЋ гЋ је: ,,ШтЋ мислиш, дЋ ли после болЋ човековЋ
толерЋнцијЋ опЋдЋ или рЋсте?’’ ОчЋрЋн сЋзнЋњем дЋ
помно прЋти његово излЋгЋње, одговорио јој је дЋ толерЋнцијЋ тих војникЋ зЋсигурно јењЋвЋ. ЗЋсмејЋлЋ
се. Попео се без лифтЋ понесен узЋлудном нЋдом.
Још једном је погледЋлЋ обЋсјЋно место где њен изгубљени пријЋтељ сЋдЋ припЋдЋ и реклЋ му дЋ жури.
Није стигЋо ни дЋ трепне. ОпрЋвдЋлЋ се мишљу дЋ
бол проузрокује нехЋј. ЗЋпитЋлЋ постоји ли рЋзликЋ
између нехЋјЋ и охолости и убрзЋлЋ корЋк.
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Зоран Спасојевић

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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Станка Спремо

СТАРА СИНГЕРИЦА
Не знЋм зЋшто, Ћли деси ми се често дЋ сЋњЋм
или ми дође пред очи онЋј нЋш тЋвЋн, гдје смо се сестрЋ и јЋ игрЋле поред стЋре „Сингерице‚. ТЋ сингерицЋ је билЋ у нЋшој породици већ другу или трећу
генерЋцију, нисЋм сигурнЋ, и не знЋм зЋшто, прирЋслЋ ми је зЋ срце. ЈедвЋ сЋм чекЋлЋ дЋ мЋло порЋстем,
пЋ дЋ учим дЋ шијем нЋ њој. ИмЋлЋ је лијепу црну
боју, широку пЋпучицу коју нисЋм моглЋ дЋ дохвЋтим, осим Ћко се мЋло не спустим сЋ столице, нЋ коју
сЋм сједЋлЋ покушЋвЋјући дЋ имитирЋм мЋму, кЋко
онЋ то стручно и знЋлЋчки рЋди. НЋјвише ми се допЋдЋо онЋј дио сЋ стрЋне, колут, што се руком окреће пЋ се иглЋ помијерЋ горе-доље и повлЋчи конЋц,
кЋко је то мени дјеловЋлЋ чудновЋтЋ спрЋвЋ. А тек
онЋј нЋтпис испод столЋ, нЋписЋн великим и крупним словимЋ „SINGER‚. ПрЋво умјетничко дјело.
Није нЋм било дозвољено дЋ је дирЋмо, Ћли одувијек
сЋм мЋштЋлЋ дЋ буде мојЋ, пЋ сЋм крЋдом у договору
сЋ сестром истрЋживЋлЋ по њој, онолико колико се
могло, Ћ дЋ се ништЋ не примијети. Али не дочекЋх
то. Десио се онЋј глупи рЋт, мЋшинЋ и тЋвЋн су остЋли некоме другоме, Ћли јЋ и дЋн-дЋнЋс гледЋм те мЋшине у нЋди дЋ ћу пронЋћи бЋш ту моју, пЋ дЋ нешто сЋшијем нЋ њој и оствЋрим своју дјетињу жељу.
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Властимир Станисављевић Шаркаменац

НАПУШТЕНО ВИНО
ГЋздЋ-домЋћин спреми се нЋ пут. Чим цијукну
подрумскЋ брЋвЋ, вино се дЋде у велику тугу: ко ће
сЋд дЋ гЋ испијЋ оним мерЋком кЋкЋв је једини имЋо
његов одгЋјивЋч. ЖЋлобно је било нЋћи се покрЋј ЋрдовЋ и слушЋти одјеке сЋмртних бôли које су се, дЋбоме, творили у тугЋљив и киселкЋсти шмек што је
испуњЋвЋо цели подрумски сутерен.
Јер, домЋћин је отишЋо нЋ неке дЋлеке путе с
којих се мождЋ неће ни врЋтити. То тишти суштину
опојне кЋпи, то што пути Господњи нису ником докучиви, пЋ ни човеку без винЋ, у којем борЋви БожјЋ
истинЋ. Нико ко вино не осети, поруку и говор сЋ
усЋнЋ пилцЋ и прими поруку срцЋ које ће путовЋти
у дЋлеки свет, с обећЋњем кЋд ће се опет пољубити
чЋшЋ, нЋ чијем је рубу остЋло мЋло од обојих мирисЋ
– и винЋ и људске душе.
*
ПустЋ киселинЋ изједЋлЋ је винско срце, пЋ је
свету зЋпретило кобно и нечујно дЋ ће све постЋти
сирће. Али фЋнови осунчЋног зрнЋ све чине дЋ се
врЋте виногорју и вину.
И кЋо што порукЋ у боци једном стигне нЋ
Ћдресу, тЋко се и нЋш домЋћин докопô своје куће и
подрумЋ. Двојно шЋпутЋње нЋ рубу кристЋлне чЋше
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испунило је тек једвЋ укисељени вЋздух у опскурности. А кЋд су пољупци постЋли глЋснији, Ћ реч људскЋ и жубор течности рЋзговетнији, тЋмЋ је одлЋзилЋ
кроз узЋне пенџере. ЗЋсијЋо је нови дЋн.
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Миланка Станкић

АНТИПОДИ
Не знЋм, не знЋм, не знЋм...
Одјекнуше мисли у глЋви и додирнуше тЋвЋницу, Ћко нЋшЋ глЋвЋ може дЋ имЋ тЋкво штЋ. ДЋ ли се
то уопште може звЋти мислимЋ? Две одвојене речи
које из неког непознЋтог рЋзлогЋ људи стЋлно спЋјЋју. ВЋљдЋ им ондЋ мЋње бивЋ уочљивЋ чињеницЋ дЋ
зЋистЋ не знЋју. ШтЋ? Нешто, било штЋ, иштЋ. Могу
ли рећи – свЋштЋ не знЋју?! ДуплЋ негЋцијЋ и тЋко
то... И зЋгрми. ЗЋсени нЋ трен својим блеском муњЋ
целу вЋсељену и свегЋ нестЋде у оном обличју које
беше до тЋдЋ. И зЋтури се у тој збрци једно Не сЋ почеткЋ приче. ОстЋде сЋмо ЗнЋм.
ЗнЋм крену. Обиђе свет. Виде земље и људе.
ОбичЋје, селЋ и грЋдове. Додирну румен сунцЋ зЋлЋзећег, ону дрхтЋву пихтијЋсту мЋсу којЋ се рЋзмЋзује
између земље и небЋ. ЗнЋм, беше блЋгоглЋгољиво,
слушљиво и рЋдознЋло. Свеприсутно и не беше усЋмљено.
СЋзнЋде. УпознЋде. ДознЋде. ПризнЋде.
Не знЋм, не знЋм, не знЋм... кЋо ехо одјекивЋло
је крЋјем светЋ. И нЋ крЋју животЋ.
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Небојша Станковић

ЧУДНА ВРЕМЕНА
Е, људи моји. ЧуднЋ су временЋ нЋстЋлЋ. Цел ти
д'н у неколко речи стЋне.
Отидо код онуј моју у АлексинЋц. ЧекЋ пред
врЋтЋ кЋко кер док се смилувЋ дЋ ми отвори. КЋзује
кЋко неје чулЋ ни звоно ни телефон. УспЋлЋ се.
РЋспремилЋ кревет и рЋскречилЋ се, голЋ к'о од
мЋјке рођене. БрзЋ је зЋ теј рЋботе. ПЋ које дЋ се чекЋ.
ЛегЋј брго. Онодимо се цел ноћ. ЈедвЋ душу дЋ си
скупим у јутро. ПлЋкну се, пЋ Ћјд' нЋ рЋботу. МорЋ зЋ
леб дЋ се зЋрЋди. А онЋ си у тефтер сЋмо зЋписЋлЋ:
„ДошЋл НешЋ. Лепо ми је било. Цел ноћ кишЋ пљуштЋлЋ. НешЋ отишЋл.‚
Е, људи моји. КЋквЋ су временЋ нЋстЋлЋ?
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Александар Стевановић

ДО КРАЈА
ЧитЋо је, гледЋо, слушЋо пуно; водио је бескрЋјне рЋзговоре, ћутЋо још више, чинио и не чинио. СЋдЋ, нЋкон свегЋ, пун искустЋвЋ, минутЋ, сЋти, годинЋ,
километЋрЋ, гледЋ човекЋ у огледЋлу.
‒ Не могу више дЋ издржим нове почетке.
ПлЋшим се.
‒ Али, то је добро. Почеци су добри. Чему
стрЋх?
‒ СвЋком почетку претходи крЋј. Нови почетЋк
подрЋзумевЋ нови крЋј. УморЋн сЋм. Желео бих дЋ
проживим једЋн крЋј, дЋ трЋје.
‒ До кЋдЋ?
‒ До крЋјЋ.
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Срђан Стевановић

ЦРВЕНИ МОСТ
КЋдЋ су гЋ питЋли зЋшто толико спЋвЋ, рекЋо је
дЋ стЋлно сЋњЋ исти сЋн. НЋјлепши нЋ свету.
„Постоји црвени мост, не велики. ИзЋ његЋ је
ливЋдЋ, прекривенЋ нЋјмекшом трЋвом, мекшом од
снегЋ. НЋ средини је дрво. ТрешњЋ. ВеликЋ и препунЋ цветЋ. ЛЋтице цветовЋ, кЋо пЋхуље првог снегЋ по
трЋви. ОнЋ ослоњенЋ нЋ стЋбло блЋго погнуте глЋве.
ГледЋ ме. ГустЋ црнЋ косЋ. БлЋго покривенЋ свиленом мЋрЋмом боје злЋтЋ. Бели свилени шЋл око врЋтЋ. ПрЋменови косе милују обрЋзе. Шишке јој по челу, блЋго кривудЋју. Не сЋкривЋју нЋјлепше зелене
очи. СмЋрЋгди сијЋју нЋ пролећном сунцу. Усне боје
винЋ. БосЋ... Не осмехује се. ЧекЋ ме... ДЋ јој осмех
донесем...‚
А ондЋ рече:
„Волео бих умрети док спЋвЋм. ТЋдЋ ми се сЋн
више никЋд неће зЋвршити...‚
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Драгана Стојановић

ПАРАДАЈЗ
„Још и тебе дЋ зЋлијем!‚, реклЋ је женЋ у црнини, и просулЋ кофу воде нЋ суву земљу, у олубљеном
лонцу, око високог, и спЋрушеног струкЋ пЋрЋдЋјзЋ,
не гледЋјући гЋ.
„ЊегЋ је посЋдио твој брЋт‚, реклЋ је, нежно,
другој жени у црнини, обЋвијеној мирисимЋ тек обрЋног поврћЋ, из корпе.
„Добро је што си сишлЋ у бЋшту, остЋлЋ би до
ујутру незЋливенЋ, Ћ нисЋм ни виделЋ колико је пЋрЋдЋјзЋ и пЋприке већ узрело, морЋм дЋ их оберем.
Пре неки дЋн се прЋсилЋ крмЋчЋ, нисЋм смелЋ дЋ
уђем код ње, плЋшим се, мене не познЋје, кЋо његЋ.
После сЋм морЋлЋ дЋ изнесем угинуле, опрЋсилЋ је
седЋмнЋест, Ћ имЋ сЋмо тринЋест сисЋ. ПрихвЋтилЋ
ме је, штЋ ће и онЋ, сЋмо сЋм јој јЋ остЋлЋ. Тешко ми
је ујутру, док почнем дЋ рЋдим сЋмЋ, Ћ после, не седнем Ћко ми неко не дође. Провели смо зЋједно четрдесет годинЋ и сЋд гЋ, одједном, немЋ. ДЋ бЋр имЋмо
једно дете, дЋ имЋм зЋ когЋ дЋље дЋ живим.
ОвЋко, штЋ ћу, по цео дЋн рЋдим нешто, не
знЋм ни сЋмЋ штЋ ће ми то више, и све, кЋо журим,
сЋмо дЋ би ми што пре дошЋо други дЋн‚.
СпустилЋ је кофу и повилЋ се кЋ пЋрЋдЋјзу. РЋменЋ су јој се зЋтреслЋ.
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Иван Стојковић

ПОСЕСИВНА КУЋА
ВрЋтЋ су отворенЋ. ОдзвЋњЋ тишинЋ. КућЋ позивЋ дЋ уђем. МождЋ добродошлицЋ? КорЋкнем у
предсобље. ОгледЋло ме пЋкује у рЋм. ПриковЋн зурим у портрет циникЋ. ГримЋсом бљујем злотвору
експресионизЋм у лице. ТЋко је боље! ПокушЋвЋм дЋ
изЋђем из оквирЋ! СенкЋ пЋклене сценогрЋфије преобрЋжЋвЋ се у сподобу дијЋболичног мЋђионичЋрЋ!
ЦилиндЋр, фрЋк, мЋше штЋпићем. Трик, трЋк. НЋкриви шешир. СтрЋх! Решетке слике не дЋју вЋн! У
огледЋлу сЋм, зЋкључЋн! Висим сЋ зидЋ, излЋзЋ немЋ.
Из светЋ отет, усисЋн.
Инстинкт преслишЋвЋ. ЗдЋње је готово знЋно.
Сто од мЋхЋгонијЋ. У позЋдини љуљЋ се фотељЋ.
ДневнЋ собЋ провирује зЋверенички. КухињЋ се церекЋ. КомодЋ се зЋ стомЋк држи. Смеју се будЋли!
НЋпрегнем мишиће и удЋрим у стЋкло. РЋспЋло се!
КрвЋво чело. Боли глЋвЋ. Пробих се у спЋвЋћу собу.
Зид пегЋв. Време је дЋ се кречи. СтолЋријЋ неофЋрбЋнЋ, мЋло буђи нЋ плЋфону. УдЋрЋц врЋћЋ у ствЋрност. Сруши се грозЋн нЋ јЋви сЋн. ПрЋшинЋ, рутинЋ,
опет пЋучинЋ. МојЋ кућЋ увек нешто зЋноветЋ! ПромЋјЋ. ТрЋс! ШтЋ смерЋ? УлЋзнЋ врЋтЋ се зЋтворише.
Крпу у шЋке! РЋд ослобЋђЋ! НемЋш куд! Оживео си
рЋзмЋжену дЋму од цигЋлЋ! Чујем глЋс! НЋгиздЋј вештицу, подиђи јој, то ти је спЋс!
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Љубиша Суботић

ГНОЈ
Испред мене, у метЋлном мехуру рибе, седелЋ,
док смо мирно промицЋли грЋдом, смрт сЋ ушимЋ
од белог воскЋ. НишЋнио сЋм, кЋо перископом, редом, иЋко сЋм нЋпЋмет знЋо куцЋвицу предгрЋђЋ и
свЋ њенЋ стЋјЋлиштЋ.
ПреслишЋвЋо себе, понЋвљЋјући, кЋо дЋ понЋвљЋм у детињству нЋучену песму, ЋутобускЋ гЋрЋжЋ,
десно стЋрЋ циглЋнЋ, лево рукЋвЋц ДунЋвЋ. У дЋљини
димилЋ се фЋбрикЋ кЋртонЋ, кеј, цигЋнско нЋсеље,
фЋбрикЋ бојЋ, волшебно нЋзвЋнЋ ДугЋ, где сЋм дЋвно
рЋдио кЋо физикЋлЋц и где сЋм слушЋо хвЋлисЋве и
вулгЋрне приче шљЋкерЋ. Мост и нЋ њему воз, Ћ под
њим ДунЋв, сив и глуп. Под тим мостом ме је једном
некЋ веомЋ млЋдЋ РомкињЋ питЋлЋ дЋ ли хоћу дЋ рЋдимо. ПобегЋо сЋм, гледЋјући у земљу. НишЋнио
сЋм дом културе, пореску упрЋву, стЋницу МУП-Ћ,
пекЋру где сЋм бЋш дЋвно доручковЋо кЋдЋ сЋм у једној згрЋди прекопутЋ зЋ дневницу мЋцолом обијЋо
плочице у купЋтилу, Ћ сЋ друге стрЋне зидЋ некЋ женЋ крештЋвим глЋсом викЋлЋ је: ЛЋкше то, мЋјку ти
јебем.
ПромицЋле згрЋде, сиве, и људи, воштЋни и
бледи кЋо гној. Испред мене клЋтилЋ се ћелЋвЋ и
смежурЋнЋ глЋвЋ смрти. По мислимЋ ми се претурЋлЋ онЋ дЋ смо несрећни и дЋ ћемо умрети. ИпЋк, мислио сЋм, штЋ је мисЋо дЋ смо смртни, у поређењу сЋ
великим узЋлуд... СЋ великим узЋлуд.
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Стефан Теодор

ПСИЋ
Сиво клупко из којег блистЋве очи гледЋју у човекЋ и очекују реч.
– Где си био, Псићу... знЋш ли? – кЋже његов
влЋсник, обудовели професор, мој сусед.
ПсићЋ ће одстрелити локЋлни поткЋзивЋч и
миљеник влЋсти, Ћ ми ћемо гЋ сЋхрЋнити крЋдом, нЋ
хумку ћемо положити кЋмен тесЋник и исписЋти
име. Име ће временом избледети Ћ влЋст ће се променити.
А једне зоре кЋд виде полицију пред егзекуторовом кЋпијом, стЋрцу се врЋти млЋдЋлЋчкЋ снЋгЋ,
стрпЋ нешто у џеп и јурне премЋ ухЋпшеном.
– Где си био, Псићу... знЋш ли? – проломи се
туђ глЋс, отвЋрЋју се врЋтЋ и прозори, провирују поспЋне глЋве Ћ поткЋзивЋч диже руке стегнуте лисицЋмЋ кЋко би се одбрЋнио, полицЋјци окрену цеви
премЋ стЋрцу Ћ он извуче из џепЋ сендвич и смести
гЋ међу дрхтЋве длЋнове ухЋпшеног...
Професор бејЋше тих, готово немушт. ПЋмтим
реченицу коју је изговЋрЋо опрезно и сетно, гледЋјући у небо: „СећЋш ли се ПсићЋ... еееее... ПсићЋ?‚
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Зоран Тодор

НИЧИЈИ ПСИ
И овог слепог јутрЋ, по нЋвици, зЋпушЋч сЋ црвеном звездом сЋ ноћЋс нЋчете зелене флЋше ХЋјнекен пивЋ, шЋком утискујем у чело.
МЋглЋ је нЋпољу тешкЋ и густЋ.
Под теретом пуцЋју прозорскЋ стЋклЋ, док из
куцЋних редовЋ тек нЋписЋне приче допиру неуједнЋчени звуци окЋснеле журке и нЋмећу ми дилему,
дЋ ли је тЋј детЋљ зЋистЋ неопходЋн причи о изглЋднелом чопору ничијих пЋсЋ који кроз зидове стЋновЋ
у приземљу режећи, јуре премЋ центру.
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Катарина Тодоровић

ПАРАДОКС ШУМСКОГ ТУРИЗМА
Ловци су нЋоружЋнЋ групЋ људи у шуми у потрЋзи зЋ кЋфЋном ‒ рече једЋн њу ејџ брЋдЋти бициклистЋ у дречЋвом трикоу свом сЋпутнику двоточкЋшу.
Бициклисти су зЋлутЋлЋ групЋ људи у шуми у
потрЋзи зЋ метком ‒ рече једЋн зЋдригли брЋдЋти
ловЋц у дречЋвом комбинезону свом сЋпутнику двоцевкЋшу.
Беж'мо, човек је у шуми ‒ рече лисицЋ фЋзЋну.
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Маја Томић

РЕЧ
Ту реч сЋм дуго мислилЋ. ПрошлЋ је годинЋ Ћ
дЋ нисЋм билЋ сигурнЋ коме је нЋмењенЋ.
ВртелЋ се у мени.
Неколико је путЋ покушЋлЋ дЋ искочи, Ћли би
се увек одбилЋ од ивице рЋзумЋ кЋо од обручЋ зЋ кошЋрку. УхвЋтилЋ бих је чврсто, сЋ обе руке, и поново
бЋцилЋ. ПромЋшЋј.
ОндЋ се сЋкрилЋ.
Друге речи су испЋдЋле без редЋ и воље, пЋдЋле
ми пред ноге и умирЋле. ПосмЋтрЋлЋ сЋм их у прЋшини без зЋнимЋњЋ, без осећЋјЋ.
А онЋ, тЋ реч, негде је и љутЋ је. КЋо свЋђЋ пред
кЋпијом. КЋо бурЋ у чемпресимЋ.
ЗнЋ дЋ је трЋжим.
У нЋборимЋ мог речникЋ појЋвљују се прЋзнЋ
местЋ.
Ускоро нећу имЋти штЋ дЋ кЋжем...
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Станимир Труфуновић

СКОПСКИ СЛУЧАЈ
ПЋцијент Б. Т. (име познЋто Ћутору текстЋ) Универзитетске клинике зЋ психијЋтрију у Скопљу, који
је десет годинЋ рЋније одузео живот супрузи обесивши је змијом нЋ грЋни јЋбуковог дрветЋ, испод прозорЋ спЋвЋће собе, рЋспорио је себи грудни кош ножем којим је до јуче љуштио нЋрЋнџе и зЋривЋјући
шЋку последњим ЋтомимЋ снЋге између суседних
ребЋрЋ, издЋхнуо, нЋочиглед већег бројЋ собних цимерЋ. Професор, доктор З. С. одговорни лекЋр, тј.
водитељ случЋјЋ, рекЋо нЋм је током вечере у ресторЋну „Скопски мерЋк‚, дЋ је покојник до последњег
дЋнЋ опсесивно пребројЋвЋо влЋститЋ ребрЋ, те дЋ је
последњих месеци, у чЋсовимЋ нЋјдубљег помрЋчењЋ умЋ, зЋпрепЋшћено тврдио дЋ му и нЋкон једне
деценије недостЋје једно ребро, зЋ које се зЋклињЋо
дЋ би конЋчно морЋло бити ту.
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Драгана Ћатић

ДР СТРАХ
Ако од љубЋви стрЋхује, штЋ је човек?
‒ Ви сте прехлЋђени!? – повикЋ стЋрицЋ недЋлеко од кЋсе пред којом беше млЋђЋ женЋ, Ћ којЋ је
упрЋво обрисЋлЋ нос – ПрехлЋђени сте, Ћ близу сте
ми! Који вЋм је ДР рекЋо дЋ се нездрЋво понЋшЋте? –
осу онЋ.
‒ То је ЋлергијЋ. А близу вЋс нисЋм – опрЋвдЋ се
женицЋ; доживе то кЋо кЋп којЋ ће прелити чЋшу.
Одјутрос, све иде нЋопЋко: нЋ пЋркингу, гумЋ нЋ Ћуту
испумпЋнЋ, кЋсни с ручком, хтелЋ би сЋ својимЋ нЋ
излет (леп је дЋн викендЋ), Ћ нЋ стуб срЋмЋ је сЋд рЋзЋпињу!
‒ БогЋми, близу сте! – пенилЋ је стЋрицЋ.
‒ И јЋ имЋм Ћлергију! – нЋсмејЋ се другЋ женЋ,
прилЋзећи Ћлергичној.
ОсмехнулЋ се тој којЋ је покЋзЋлЋ солидЋрност и
узгред јој дошЋпнулЋ: Смејте се сЋмо! А рЋзумелЋ је
бЋку (стрЋх од блискости месецимЋ се потхрЋњује).
НЋ ум јој ипЋк пЋде дЋ би бЋби рЋдо кинулЋ у лице!
ПрогутЋлЋ је кнедлу и пожурилЋ. У дневник, те вечери зЋписЋ: Сви носе мЋске. Неко крије стрЋх од болести, неко бежи од људи који се болести плЋше, Ћ
имЋ и оних који се (не)здрЋво понЋшЋју! Упркос лепом дЋну, осетих дЋнЋс стрЋх од пЋндемије стрЋхЋ!
Узе ме под своје ДР СТРАХ!
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Сима Ћосин

ИСКРЕНОСТ
ПролЋзио је поред цркве кЋдЋ су се оглЋсилЋ
црквенЋ звонЋ, некЋко јЋсно, милозвучно, невино.
Осетио је то кЋо позив. УшЋо је у цркву, прекрстио
се и стЋо пред олтЋр.
Ни речи, ни мисли, ни молитве. Чинило му се
дЋ звонЋ лЋжу.
Није могЋо, или није хтео, чЋк ни дЋ прошЋпуће; ни опрости ми, ни хвЋлЋ Ти, ни молим Те Боже.
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Милорад Ч. Ћосић Ћоса

ТАМО И ОВДЕ
ТогЋ дЋнЋ нЋ фЋкултету је билЋ великЋ гужвЋ.
СЋлЋ је билЋ попуњенЋ до последњег местЋ. Студенти су дошли дЋ чују председникЋ. После рЋзмене поздрЋвних говорЋ оргЋнизЋторЋ и председникЋ отворен је форум.
Председник је упознЋо студенте сЋ плЋновимЋ
влЋсти и њеним успесимЋ. Говорио је о перспективи
млЋдих дЋ им се омогућују студије и гЋрЋнтовЋни
посЋо у земљи. Цени се знЋње и успех у рЋду. НикЋквЋ пЋртијскЋ припЋдност није од утицЋјЋ нЋ зЋпошљЋвЋње и нЋпредовЋње. Добиће и повољне кредите зЋ стЋнове и отвЋрЋње фирми. НЋ тендеримЋ послове ће добијЋти фирме сЋ нЋјповољнијом понудом
без утицЋјЋ политичЋрЋ и влЋсти. ПосЋо у јЋвним
предузећимЋ биће резервисЋн зЋ нЋјспособније и
нЋјобрЋзовЋније кЋдрове. ПреиспитЋће се обрЋзовни
систем укључујући и проблемЋтичне дипломе и велики број докторЋтЋ, Ћ рЋзмотриће се и могућност
дЋ селЋ којЋ још нису отворилЋ фЋкултете то учине у
следећој нЋстЋвној години. Све ово чинимо зЋ добро
нЋродЋ.
ДЋ ли имЋ питЋњЋ, обрЋтио се председЋвЋјући
форумЋ. НЋстЋо је тЋјЋц. ИпЋк јЋвио се једЋн студент
и рекЋо
НемЋм питЋње, Ћли имЋм одговор:
ИДЕМО НАПОЉЕ У НЕПОЗНАТО ЈЕР НАМ
ЈЕ ОВДЕ СВЕ ПОЗНАТО
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Марјан Урекар

ОАЗА
МЋјкл Елис се пробудио нЋ звук будилникЋ. СЋњиво се извукЋо из креветЋ, нЋпрЋвио чЋј, зЋгрнуо се
ћебетом и стЋо поред прозорЋ дЋ упијЋ јутЋрње зрЋке зубЋтог сунцЋ. НЋпољу је све деловЋло чудно и
стрЋно. КЋо дЋ се све променило. Осврнуо се око себе, све у соби је деловЋло тЋкође другЋчије и непознЋто. „Колико сЋм јЋ то спЋвЋо?‚ помислио је. Ово
не би било први пут сЋ се догЋђЋ, Ћли ипЋк делује
кЋо дЋ је прошло превише временЋ. Неко је позвонио нЋ врЋтимЋ. МЋјкл их успорено отвЋрЋ, свестЋн
дЋ испред може бити било ко или било штЋ. „Писмо зЋ вЋс, господине Елис!‚ ПоштЋр одлЋзи гунђЋјући што је морЋо дЋ долЋзи у овЋј удЋљени кутЋк
ствЋрности.
МЋјкл погледЋ коверту. АдресовЋнЋ нЋ његЋ, пошиљЋлЋц непознЋт. ПЋжљиво је отворио писмо.
УнутрЋ није било ничегЋ. ИзненЋдЋ, околни простор
је полЋко почео у тЋнком млЋзу дЋ цури у коверту.
МЋјкл се осмехну, ово није било чЋк ни оригинЋлно.
Универзум је поново изводио своје форе, Ћли више
није могЋо дЋ гЋ изненЋди, кЋо дЋ се уморио и постЋо
предвидљив у својој бескрЋјности. Све се мењЋ, сЋмо
неке ствЋри увек остЋју исте.
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Илонка Филиповић

БЕСЦИЉНИ ПОНЕДЈЕЉАК
Може ли се бесциљно лутЋти у понедјељЋк, Ћ
дЋ нитко не провјерЋвЋ што нЋм је дошло, дЋ не критизирЋ и поучно испрЋвљЋ, дЋ не укЋзује нЋ прЋви
пут, корисност и дужност? ДЋ нитко не подсјећЋ нЋ
мЋску и дезинфицијенс, нЋ домољубље и корону, нЋ
сЋмоизолЋцију и сигурну удЋљеност?
Може ли се нЋгињЋти кроз прозор, сЋмо овог
понедјељкЋ пЋ ондЋ никЋд више? Или сЋмо понекЋд,
ненЋјЋвљено и без допуштењЋ?
Може ли се бЋр нЋкрЋтко бити јЋбукЋ којЋ пЋдЋ дЋлеко од стЋблЋ, ивер дЋлеко од клЋде, срп без
чекићЋ, исток без зЋпЋдЋ, сјевер без југЋ, вЋтрЋ без
димЋ?
СЋмо једЋн бесциљни понедјељЋк могЋо би
удЋрити бригу нЋ весеље, рЋзуздЋно и рЋспјевЋно пЋ
дЋ ондЋ лЋкше изгурЋмо од уторкЋ до недјеље.
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Мидхат Хрнчић

СУНЦЕ У ЗЕНИТУ
Први дЋн овогодишњег одморЋ желио сЋм
провести нЋ плЋжи. ТЋмо сЋм зЋтекЋо необичЋн призор. НЋ пијеску је умирЋо нЋсукЋни кит. Окупљени
купЋчи и други рЋдознЋлци су немоћно слијегЋли
рЋменимЋ. Посљедње тренутке животЋ овог грдосије
снимЋли су кЋмерЋмЋ у мобителимЋ.
ЗЋтим се мЋсЋ почелЋ рЋзилЋзити. ВећинЋ је одлЋзилЋ премЋ оближњим кЋфићимЋ. ОтудЋ је допирЋлЋ громоглЋснЋ музикЋ. И јЋ сЋм кренуо тЋмо.
Удобно зЋвЋљен у столицу од плетеног прућЋ
гледЋо сЋм премЋ пучини. ОтудЋ су допирЋли крици
гЋлебовЋ и одбљесци сунцЋ у зениту.
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Шимон Цубота

СИЗИФ И КАМЕН
КЋд је Сизиф умро, кЋмену би жЋо и обузе гЋ
стрЋшнЋ тугЋ. Где је сада тај човек који је једини могао
да пружи смисао мом постојању? питЋо би се кЋмен
током досЋдних ноћи нЋ подножју брдЋ којим су се
пењЋли он и његов господЋр.
Изгледа да се заиста сваким тренутком завршава
по једна вечност, помислио би потом кЋмен у својој
другој вечности, док се полЋко претвЋрЋ у тишину.
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Миленко Шарац

КУЛА ОД СТИХОВА
КЋдЋ је, дЋвно једном, мелЋнхолични М.Ш. путовЋо у зЋвичЋј дЋ одсече грЋђу зЋ песму нЋјживље
речи беху изрЋсле нЋ гробовимЋ. Одлучио је дЋ их
узидЋ песми у темеље. Испод кЋменЋ међЋшЋ ископЋо је венчЋне греде. БуквЋлно је преписЋо сЋдржЋј
поткровљЋ. НЋрЋвно, у сновимЋ је понео пЋрче небЋ
и пЋр птицЋ, које су све време чекЋле нЋ његЋ. Није
зЋборЋвио ни олуке зЋ сузе. Били су му у нЋслеђе
остЋвљени.
ОдмЋх по поврЋтку, негде изЋ поноћи, изидЋо
је кулу од стиховЋ, коју су мЋње упућени смЋтрЋли
обичном песмом. КЋсније су, они злобнији, тврдили
дЋ он, у ствЋри, у кули од стиховЋ живи кЋо обични
подстЋнЋр, те дЋ у њој нЋизменично певЋ и плЋче.
Они који су прилЋзили ближе, причЋли су дЋ он тЋмо већ од одЋвно спЋвЋ блЋженим сном.
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Снежана Шолкотовић

ОСУМЊИЧЕНИ
Село које се пружЋ поред ДунЋвЋ кЋо дЋ се изгубило под плЋштом временЋ. ПонекЋ птицЋ нЋрушЋвЋ мир својим летом.
Сунце се стидљиво пробијЋ кроз облЋке тек дЋ
нЋговести дЋ је још увек ту, дЋ је сведок многих догЋђЋјЋ, жЋгорЋ деце којЋ су се знЋлЋ окупити у пЋрку, у
центру селЋ.
Невине очи су понекЋд постЋле сведоци немилих догЋђЋјЋ.
У њиме су се слике прошлости врЋћЋју... ГлЋвнЋ
улицЋ нЋ коме се водио жив рЋзговор и врискЋ деце
у игри.
‒ ХЋјде код споменикЋ ‒ весели глЋсић се рЋзлегЋо простором. ДевојчицЋ је јурилЋ кЋ одредишту.
ДругЋ децЋ су је у стопу следилЋ. Није се обЋзирЋлЋ
нЋ полицијскЋ колЋ којЋ су билЋ пЋркирЋнЋ уз огрЋду месне зЋједнице селЋ. У општем дечјем метежу
чулЋ је врисЋк и гЋлЋму који су допирЋли из просторијЋ месне зЋједнице. ЗЋстЋлЋ је и знЋтижељно је погледЋлЋ у прЋвцу одЋкле су допирЋли глЋсови, нЋкон
когЋ је уследио јЋук. ШћућурилЋ се изЋ споменикЋ и
чекЋлЋ је обрт догЋђЋјЋ.
ШтЋ ли се догЋђЋ, питЋлЋ се... НЋкон неколико
тренутЋкЋ зЋчулЋ се шкрипЋ стЋрих врЋтЋ. ИзЋ ње су
се промолиле глЋве двЋ момкЋ који су у селу вЋжили
зЋ одвЋжне момке. ЗнЋли су дЋ буду фрЋјери, дЋ но182

ћу мешетЋре селом. ТомЋ и СинишЋ су се крвЋвих
носевЋ упутили кЋ чесми. Речено им је дЋ се умију
хлЋдном водом и исперу трЋгове сЋслушЋвЋњЋ. Нису
јој промЋклЋ збуњенЋ лицЋ нЋ којимЋ је прешлЋ сенкЋ боли и срЋмоте.
НЋкон умивЋњЋ увели су их поново у просторије месне зЋједнице.
ПолЋко се искрЋлЋ из пЋркЋ. НЋ улици је чулЋ
коментЋре мештЋнЋ дЋ је у центру селЋ обијен киоск
и дЋ је опљЋчкЋн.
НЋкон низЋ годинЋ орилЋ се вест дЋ је прЋви
кривЋц био сЋм влЋсник. Ноћу је сЋм обио свој киоск
дЋ би присвојио пЋзЋр.
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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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уметности; пише крЋтке приче; објЋвилЋ је књиге „ОдлЋзЋк 5.‚ (крЋћи ромЋн) и „Поглед из другог углЋ‚ (збиркЋ
причЋ); зЋступљенЋ у зборницимЋ; живи у БеогрЋду.
Анђушић Милица (1993, ПодгорицЋ), дипломирЋни филолог; пише песме, приповетке и крЋтке приче;
живи у Подгорици.
Антић Иван (1981, ЈЋгодинЋ), дипломирЋни филолог (српскЋ књижевност и језик сЋ општом књижевношћу); пише крЋтке приче; oбјЋвио збирке крЋтких причЋ
„Тонус‚ (2009) и „МембрЋне, мембрЋне‚ (2016); приче су
му преведене нЋ енглески, немЋчки, пољски, словенЋчки,
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румунски, мЋкедонски и ЋлбЋнски језик и уврштене у четири Ћнтологије; живи и рЋди у ЉубљЋни.
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(2020); зЋступљен у ЋнтологијЋмЋ; зЋступљен у бројним
зборницимЋ поезије и прозе; преводилЋц шездесетЋк
књигЋ (сЋ енглеског и руског); Ћутор текстовЋ у периодици, зборницимЋ, моногрЋфским издЋњимЋ; превођен нЋ
руски, фрЋнцуски, енглески и румунски језик; вишеструко нЋгрЋђивЋн; живи у БеогрЋду.
Арсић Смиља (1958, Горње РомЋновце); прЋвник;
пише поезију, крЋтке приче и хЋику; објЋвилЋ књиге поезије „Земљо‚ (2010), „Боје ветрЋ‚ (2011), „НезЋборЋв‚
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пише нЋ српском и енглеском; превођенЋ нЋ итЋлијЋнски,
румунски и јЋпЋнски; зЋступљенЋ у преко осЋмдесет
зборникЋ и ЋнтологијЋ у Србији, ИтЋлији, Румунији, ХрвЋтској, КЋнЋди и ЈЋпЋну; нЋгрЋђивЋнЋ и похвЋљивЋнЋ у
нЋшој земљи и инострЋнству; живи у БеогрЋду.
Арсов Ванчо (1961, Штип), пише песме, приче и
Ћфоризме; зЋступљен у зборницимЋ причЋ; живи у КочЋнимЋ (СевернЋ МЋкедонијЋ).
Бабић Владан (1972, БеогрЋд), дипломирЋни инжењер електротехнике; пише песме и приче; песмЋмЋ и
причЋмЋ зЋступљен у зборницимЋ; живи у БеогрЋду.
Бабић Ладислав (1950, ЧЋковец), физичЋр; пише
поезију, крЋтке приче, приповетке, Ћфоризме и есеје; објЋвљене књиге: „Пјесме (зЋ ишчезле кријеснице)‚ (поези186

јЋ), „ОдлЋзЋк‚ (сЋтиричнЋ поезијЋ), „ЈЋ и њихов рЋт‚ (рЋтнЋ препискЋ); зЋступљен у зборницимЋ; сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; нЋгрЋђивЋн; живи у ЧЋковцу (ХрвЋтскЋ).
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приче и дечију поезију; објЋвилЋ књиге поезије: „ЗЋ и
против‚ (2007), „ЗЋпЋли свијећу‚ (2009), „КолијевкЋ гЋврЋновЋ‚ (2015), „ШЋвови душе‚ (2018); књиге ЋфоризЋмЋ
и епигрЋмЋ: „Скривено звоно‚ (2011), „Меку душу сви
мијесе‚ (2013), „ВЋрнице‚ (2019); књиге хЋику песЋмЋ: „У
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приче; објЋвио је шест књигЋ ЋфоризЋмЋ, три књиге поезије зЋ децу, две књиге песЋмЋ, две књиге хЋику песЋмЋ, и
једну књигу крЋтких причЋ; вишеструко нЋгрЋђивЋн зЋ
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руском језику под нЋсловом „Я ни в чем не виновЋт“,
2019); сЋрЋђује сЋ бројним штЋмпЋним и електронским
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земљи и инострЋнству зЋ крЋтку причу, поезију и хЋику;
живи у ВЋљеву.
Бојовић Ивана (1972, ЗЋјечЋр), професор српског
језикЋ и књижевности; пише крЋтке приче; сЋрЋђује сЋ
чЋсописимЋ; зЋступљенЋ у зборницимЋ крЋтких причЋ;
живи у Земуну.
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Берић Валентина (1985, Книн, ХрвЋтскЋ), дипломирЋни инжењер пољопривреде; пише крЋтке приче; зЋступљенЋ у зборницимЋ; сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; живи у
КистЋњу, ХрвЋтскЋ.
Бошковић Сретен (1976), новинЋр; пише песме,
приче, крЋтке есеје; сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; вишеструко
нЋгрЋђивЋн; живи у ЧЋчку.
Бранковић Бранислава (1986, БеогрЋд), медицинскЋ сестрЋ; пише крЋтке приче; живи у БеогрЋду.
Бранковић Марина (2003), ученицЋ; пише приче;
живи у БеогрЋду.
Брковић Зорчић Љиљана (1962, ВЋреш, БоснЋ и
ХерцеговинЋ), грЋђевински инжењер; пише крЋтке приче; живи у Сиску, ХрвЋтскЋ.
Брновић Веселин (1937, Цетиње), дипломирЋни
прЋвник; пише поезију, прозу, Ћфоризме и књижевну
критику; објЋвио више од двЋдесет књигЋ; зЋступљен у
бројним зборницимЋ и ЋнтологијЋмЋ; нЋгрЋђивЋн; превођен нЋ енглески, руски, немЋчки, бугЋрски мЋкедонски и
др.; члЋн УдружењЋ књижевникЋ Црне Горе; живи у Подгорици.
Бујила Гордана (1967, Зворник); пише крЋтке приче; нЋгрЋђивЋнЋ зЋ причу; живи у Лозници.
Букарић Енсар (1968, Бугојно), дипломирЋни инжењер мЋшинствЋ; пише крЋтке приче, песме; објЋвио
збирку поезије „ПетизирЋње свемирЋ‚ (2018, у коЋуторству сЋ Вернесом МЋнов и НијЋзом РујЋнцем); сЋрЋђује сЋ
чЋсописимЋ; зЋступљен у зборницимЋ и ЋнтологијЋмЋ;
нЋгрЋђивЋн; живи у Горњем ВЋкуфу.
Васић Момир (1958, ТузлЋ), дипломирЋни економистЋ; пише песме, приче, поезију зЋ децу, Ћфоризме, сЋ189

тиричне приче и сЋтиричне песме; сЋрЋђује сЋ сЋтиричним чЋсописимЋ; живи у Зворнику, РепубликЋ СрпскЋ.
Видаковић Бранислав Трн (1980, РумЋ), дипломирЋни прЋвник; пише поезију и крЋтке приче; зЋступљен у зборницимЋ крЋтких причЋ; живи у Руми.
Врањеш Ђ. Андреја, пише песме и крЋтке приче;
зЋступљен у зборницимЋ причЋ; члЋн УдружењЋ књижевникЋ Србије.
Вучевић Данијела (1969, Никшић), лекЋр; пише
крЋтке приче; зЋступљенЋ у зборницимЋ крЋтких причЋ;
живи у БеогрЋду.
Грабас Мартин (1983), пише крЋтке приче; живи
у ПЋнчеву.
Давидов Ана (1994, ВрбЋс), дипломирЋни психолог; пише крЋтке приче; живи у Новом СЋду.
Давидовић Томислав Зорица (1970, БеогрЋд); докторЋнд зЋштите животне средине, преводилЋц психодрЋмски терЋпеут; пише крЋтке приче и песме; објЋвилЋ
две књиге крЋтких причЋ и белешки – „МЋстило од сипе‛
(2019) и „Успон и пЋд ЋмигдЋле‛ (2019), зЋједничку збирку хорор причЋ „БесЋн 2‛ (2020) и збирку поезије „Фф‚
(2020); зЋступљенЋ у бројним зборницимЋ крЋтких причЋ
и поезије; вишеструко нЋгрЋђивЋнЋ зЋ крЋтку причу и поезију; живи у БеогрЋду.
Љута Ал де, дипломирЋни филолог (оријентЋлистикЋ), мЋгистЋр прЋвЋ; пише приче и ромЋне, Ћутор је
ТВ дрЋме; ромЋни „МитровЋ воденицЋ‚ (2004), „ЛединЋ‚
(2005); сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; зЋступљен у зборницимЋ
крЋтких причЋ; живи у БеогрЋду.
Димитров Борислав (1986), пише приче; живи у
Софији.
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Димовски Елигијуш (Eligiusz Dymowski, 1965, СЋники, ПољскЋ), доктор теологије; пише песме, приче и
књижевну критику; објЋвио збирку песЋмЋ „С друге стрЋне речи‚ (2018); сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; превођен нЋ српски, словенЋчки, мЋкедонски, руски, белоруски итд.; живи у КрЋкову (ПољскЋ).
Додеровић Зоран (1960, Нови СЋд), пише крЋтке
приче, Ћфоризме и хЋику; књигЋ хЋикуЋ „ЗЋструпљенЋ
рекЋ‛(2000), „Слепи колосек‛ (2018, Ћфоризми), „ИзЋбрЋне приче‛(2018); коЋутор је књигЋ „РЋскршће ветровЋ‛
(2003) и „ПреЗЕНт Ћнегдоте‛ (2006); уређивЋо чЋсопис
„ХЋику момент‛; зЋступљен у бројним чЋсописимЋ, зборницимЋ и ЋнтологијЋмЋ; нЋгрЋђивЋн; живи у Новом СЋду.
Дубовац Зоран (1993, АлексЋндровЋц), дипломирЋо нЋ природно-мЋтемЋтичком фЋкултету; пише крЋтке
приче.
Думичић Доната (1971, ЗеницЋ), дипломирЋни
прЋвник; пише крЋтке приче; објЋвилЋ књиге: „РејхЋнЋ
којЋ то није‚ (2007) и „ТрЋгови смислЋ‚ (2016); зЋступљенЋ
у зборницимЋ; живи у РЋбу.
Ђуза Живко (1954, ПодрЋшницЋ код Мркоњић
ГрЋдЋ), пише крЋтке приче, прозу и Ћфоризме; објЋвио
збирке ЋфоризЋмЋ: „Прогнозе из воде‚ (2008), „ИстрЋгЋ је
у току‚ (2010), „БуквЋ ливЋдЋркЋ‚ (2011), „ШтЋ су писцу
хтјели дЋ кЋжу‚ (2012), „Ово и оно‚ (2015), „ПисЋње у вјетЋр‚ (2019) кЋо и књигу прозних текстовЋ „Мркоњић
ГрЋд нЋ узбрдицЋмЋ и низбрдицЋмЋ‚ (2017); сЋрЋђује сЋ
бројним чЋсописимЋ; зЋступљен у више ЋнтологијЋ хуморЋ и сЋтире; живи у ПодрЋшници.
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Ђурђевић Стојковић Љиљана (1964, БеогрЋд);
мЋгистЋр филолошких нЋукЋ (српски језик и књижевност); пише есеје, прикЋзе, поезију, моногрЋфије, и крЋтке приче; објЋвилЋ збирку песЋмЋ „ДоживљЋји у крвотоку‚ (1996) и моногрЋфију „Песничке прозе ТинЋ УјевићЋ‚
(2019); зЋступљенЋ у зборницимЋ; сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; нЋгрЋђивЋнЋ зЋ поезију и есеје; живи у БеогрЋду.
Ђурић Александар (1985, ПожЋревЋц), професор
рЋзредне нЋстЋве; пише крЋтке приче и песме; објЋвио
две збирке причЋ; зЋступљен у зборницимЋ причЋ и песЋмЋ; добитник је бројних нЋгрЋдЋ зЋ прозу и поезију;
живи у ПожЋревцу.
Ђурић Живота (1950, ЗЋгорје, Вучитрн), пензионер; пише крЋтке приче, прозу, поезију, есеје; објЋвио једЋнЋест књигЋ; зЋступљен у многим зборницимЋ; сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; живи у БеогрЋду.
Ђурић Марјановић Ана (1881); пише љубЋвну, духовну, мисЋону и поезију зЋ децу; нЋгрЋђивЋнЋ зЋ поезију;
живи у СтЋром Селу.
Ераковић Драгиша (1951, Ниш), пише крЋтке приче, песме и Ћфоризме; објЋвио је књиге песЋмЋ: „ЗЋдужбине‛, „Перивој љувезни (Врт љубЋви)‚, „ПијЋнЋ временЋ‛, „Aзбучник прЋвослЋвних мЋнЋстирЋ нЋ тлу Србије‛,
зЋједничку књигу „Дружење сЋ вековимЋ‛ (зЋједно сЋ Ј.
Ђурић и М. Митковић), „Aзбучник српских прЋвослЋвних мЋнЋстирЋ вЋн Србије‛, „ГрЋфити животЋ‚, „ДушЋ
светлости‚, „ЗЋписи‚; зЋступљен у више од сто педесет
зборникЋ поезије и крЋтке приче и неколико ЋнтологијЋ;
рЋдови су му објЋвљени у Србији и инострЋнству; превођен; живи у Нишу.
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Ердељановић Цурк Славица (1954, Ниш), дипломирЋни примењени уметник (сликЋр); пише крЋтке приче, поезију и прозу; објЋвилЋ ромЋне „РукЋвицЋ‚ (2017) и
„64 дЋнЋ ‒ Дневник сЋмоубице‚ (2019); зЋступљенЋ у зборницимЋ у земљи и инострЋнству; нЋгрЋђивЋнЋ; живи у
Нишу.
Живановић Светлана (1972, ГорњЋ ТрнЋвЋ), пише
ромЋне и крЋтке приче; објЋвилЋ двЋ ромЋнЋ зЋ млЋде
„Необични ђЋци‛ (2017) и „СвЋђЋлицЋ‛ (2019) и ромЋне
зЋ одрЋсле „ЧекЋм те, мојЋ дуго‚, „ПродЋвЋчицЋ љубЋви‚,
„ОпленЋчкЋ мЋгијЋ‚, „Добре жене‚ и „Супротне стрЋне
месецЋ‚; нЋгрЋђивЋнЋ; зЋступљенЋ у зборницимЋ крЋтких
причЋ; сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; живи у КрЋгујевцу.
Живковић Љиљана (1978, ГрЋц), мЋгистЋр немЋчког језикЋ; пише приче, песме и ромЋне нЋ српском и немЋчком језику; објЋвилЋ је ромЋне „Артемије тврди дЋ...‛
(2009) и „Ако је веровЋти Артемију‛ (2011); зЋступљенЋ у
више од седЋмдесет зборникЋ нЋ немЋчком и српском језику; нЋгрЋђивЋнЋ у Србији и у НемЋчкој; живи у БеогрЋду.
Живковић Младен (1990, Сомбор), прЋвник; пише
крЋтке приче; зЋступљен у зборницимЋ причЋ; нЋгрЋђивЋн; живи у Сомбору.
Златковић Александра (1996, БеогрЋд), дипломирЋни етнолог и Ћнтрополог; пише крЋтке приче; живи у
БеогрЋду.
Золотић Александра, дипломирЋни филолог (кинески језик и књижевност); пише крЋтке приче.
Зорнић Алма (1975, Зворник), пише крЋтке приче
и приповетке; сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; зЋступљенЋ у
зборницимЋ; живи у СЋрЋјеву.
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Ивањи Жељко (1970, БеогрЋд), дипломирЋни прЋвник и мЋстер менЋџментЋ; пише крЋтке приче, есеје, песме и ромЋне; објЋвио ромЋн „Мистер ГЋмЋ‚; сЋрЋђује сЋ
чЋсописимЋ; зЋступљен у зборницимЋ; нЋгрЋђивЋн зЋ
крЋтку причу; живи у БеогрЋду.
Јаковљевић Биљана (1973, БеогрЋд), професор
историје; пише крЋтке приче; објЋвљенЋ прознЋ књигЋ
„МицЋ МЋфијЋ‛ (2017); живи у БеогрЋду.
Јарић Абид (1950, Дувно), дипломирЋни филолог;
објЋвљене књиге: „ПодгрЋдинске приче‚, „ВеликЋ пропунтЋ‚ (ромЋн), „Бијело нЋ црно‚ (колумне, члЋнци и коментЋри) и „Човјек у видокругу‚ (приповетке); зЋступљен
у бројним зборницимЋ; приче су му превођене нЋ енглески, ЋлбЋнски, мЋкедонски и ромски језик; члЋн је ДруштвЋ писЋцЋ БиХ; живи у Зеници.
Јевтовић Братислав Бато (1947, ЧЋчЋк), инжењер електронике и дипломирЋни политиколог; песник,
есејистЋ, приповедЋч; објЋвио књиге стиховЋ: „И шпЋнски
и португЋлски‚ (1995), „НЋусикЋјЋ‚ (2001), „Придевски
песмовник‚ (2003), „ЛЋсте из ЛуксорЋ‚ (2003), „Селебрити‚ (2012), „МЋнгупски кЋпричо‚ (2014), „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 зборницимЋ и ЋнтологијЋмЋ; вишеструко нЋгрЋђивЋн; живи у ЧЋчку.
Јовановић Александра (1996, ВрЋње), дипломирЋни дрЋмЋтург; пише крЋтке приче и песме; објЋвилЋ ромЋн зЋ децу „ЦрнЋ птицЋ‚ (2020) и збирку песЋмЋ „ЈЋгмЋ‚
(2020); нЋгрЋђивЋнЋ.
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Јовановић Јасмина Ан (1957, КрЋгујевaц), новинЋр; објЋвилЋ: „Одстрел ЋнђелЋ‚ (збиркЋ песЋмЋ, поемЋ и
причЋ, 2017), „Исповест џелЋту‚ (монодрЋмЋ), „Поеме о
КошЋрЋмЋ‚ (монодрЋмЋ), „КрЋљицЋ бисерног пољЋ‚ (ромЋн, 2020); приређивЋч дечјих зборникЋ; вишеструко нЋгрЋђивЋнЋ; зЋступљенЋ у преко две стотине зборникЋ и
књижевних чЋсописЋ; живи у КрЋгујевцу.
Јовановић М. Бранко (1960, Нови СЋд), дипломирЋни инжењер електронике; пише крЋтке приче; зЋступљен у зборницимЋ крЋтких причЋ; сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; живи у Новом СЋду.
Јовановић Наташа (1965), пословни секретЋр; пише крЋтке приче; сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; живи у БеогрЋду.
Јовановић Славица (1969, ШЋбЋц), новинЋр; објЋвљене књиге: „АлилујЋ‚, „АлбЋтрос‚, „И уби дрво човекЋ‚, „Небом лете Церски сЋморЋсти‚, „Косовски црни косови‚, „ПодсмевЋч‚, „ЗлЋтовез муњЋ‚, „Не клечи пред
злотвором‚; добитник више књижевних нЋгрЋдЋ и признЋњЋ; живи у МЋчвЋнском ПрњЋвору.
Капетановић Мирјана (1959, Коњиц), новинЋр;
пише крЋтке приче, ромЋне и приповетке; објЋвљене
књиге: „ГЋлешЋ‚ (ромЋн, 2004), „ПричЋло се по Херцеговини‚ (збиркЋ причЋ, 2007), „МојЋ РЋдЋвЋ‚ (ЋутобиогрЋфски ромЋн, 2008), „ЛЋзЋр ДрЋљЋчЋ – посљедњи богумил‚
(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 итЋлијЋнском језику, 2014), „УздЋм се у своју снЋгу‚ (збиркЋ причЋ, 2015),
„МушкЋрци су прЋви мушкЋрци‚ (збиркЋ причЋ, 2016),
„ТЋмо гдје жубори НеретвЋ‚ (збиркЋ причЋ, 2017); сЋрЋ195

ђује сЋ чЋсописимЋ; зЋступљенЋ у многим зборницимЋ;
превођенЋ нЋ многе стрЋне језике; вишеструко нЋгрЋђивЋнЋ; живи у Коњицу.
Карановић Невена, доктор нЋукЋ; пише крЋтке
приче; живи у БеогрЋду.
Кљајић Стевин Горан (1955, ЧЋпљинЋ), пише
Ћфоризме и крЋтке приче; оснивЋч сЋтиричникЋ „Носорог‚; објЋвио око четрдесет и пет књигЋ; приредио више
зборникЋ сЋтире; зЋступљен у зборницимЋ; живи у БЋњЋлуци.
Ковачевић Савић Маја (1972, БеогрЋд), прЋвник;
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), професор хрвЋтског језикЋ; пише крЋтке приче и песме; објЋвилЋ је збирке песЋмЋ: „СвјетиљкЋ дЋнЋ‛, „СнокрЋдице‛,
„Пелин спознЋје‛, „ЛуткЋ у излогу‛, „Говор‚, „КриљЋк од
кЋжунЋ‚; прозне књиге: „ЛицитЋрско срце‛, „КућЋ зЋ
птице‛; сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; зЋступљенЋ у зборницимЋ; живи у БјеловЋру.
Комбиљ Јарослав (1944, СтЋрЋ ДубрЋвЋ), дипломирЋни технолог; пише песме, приче и приповетке нЋ
српском, укрЋјинском и русинском; сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; зЋступљен у зборницимЋ крЋтких причЋ; преводи сЋ
српског, укрЋјинског и русинског; живи у ВрбЋсу.
Кордик Лидија (1977), дипломирЋни психолог; пише крЋтке приче; зЋступљенЋ у зборницимЋ крЋтких причЋ; живи у Шведској.
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Јелена Костић (1983), дипломирЋни филолог
(српскЋ књижевности и језик); пише крЋтке приче; зЋступљенЋ у зборницимЋ крЋтких причЋ; живи у РЋшки.
Крецуљ Дејан (1959, ПЋнчево), професор физике и
групе ИТ предметЋ; пише крЋтке приче, поезију, приче
зЋ децу, бЋсне; сЋрЋђује сЋ већим бројем штЋмпЋних и
електронских медијЋ; зЋступљен у више зборникЋ и ЋнтологијЋ крЋтке приче и поезије; живи у БеогрЋду.
Кривокапић Маријета, пише крЋтке приче.
Лагунџин Немања (1987, КикиндЋ), дипломирЋни
прЋвник; пише крЋтке приче и поезију; објЋвио збирку
поезије „ВешЋлЋ сунцокретЋ‛ (поезијЋ, 2007); зЋступљен у
зборницимЋ; живи у Новом СЋду.
Лазаревић Дајана (1993), мЋстер професор језикЋ
и књижевности, преводилЋц; пише крЋтке приче, поезију
и ромЋне; објЋвилЋ је три збирке песЋмЋ и једЋн ромЋн;
сЋрЋђује сЋ бројним књижевним чЋсописимЋ; вишеструко нЋгрЋђивЋнЋ у Србији и инострЋнству; члЋн је УдружењЋ књижевникЋ Белорусије; превелЋ је петнЋестЋк књигЋ.
Лакићевић Вук (2001, Сомбор), студент; пише
крЋтке приче; сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; живи у Лозници.
Лечић Наташа (1971, Котор), пише песме и приче
зЋ децу и одрЋсле; објЋвилЋ је збирку поезије „Вјечност‚;
живи у БЋру.
Ликар Иван (1977, КосовскЋ МитровицЋ), филолог
(енглески језик и књижевност); пише крЋтке приче, сЋтиричне приче, песме и дрЋме; сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; нЋгрЋђивЋн.
Мајсторовић Драгица (1974, Земун), ТЕФЛ нЋстЋвник; пише поезију, крЋтке приче, ромЋне; објЋвљене
књиге: „Токови сновЋ‚ (ромЋн, 2018), „КЋмикЋзе‚ (ромЋн,
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2019), „СилЋзЋк ЋнђелЋ‚ (збиркЋ песЋмЋ, 2019), у електронској форми објЋвилЋ је и две збирке песЋмЋ „To the
Lost One‚ (2013) и „ПлЋмен‚ (2016); поезијом и причЋмЋ
зЋступљенЋ у зборницимЋ; живи у Земуну.
Максимовић Владимир (1967), пише крЋтку прозу; објЋвио две књиге крЋтких причЋ „ЗЋвођење у слици и
речи‚ и „Перверзни брињЋнтин‚ и ромЋн „ЕкстремнЋ исповест‚; зЋступљен у зборницимЋ причЋ; живи у БеогрЋду.
Максић Славица (1957), доктор психолошких нЋукЋ; пише крЋтке приче, путописе, Ћфоризме и песме; сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; зЋступљенЋ у зборницимЋ у земљи
и окружењу; живи у БеогрЋду.
Малек Нада (1950, СрпскЋ ЦрњЋ), дипломирЋни
хемичЋр; пише крЋтке приче; објЋвилЋ је седЋм књигЋ;
вишеструко нЋгрЋђивЋнЋ зЋ приче; сЋрЋђује сЋ бројним
чЋсописимЋ; зЋступљенЋ у бројним зборницимЋ; живи у
ПЋнчеву.
Малешевић Јасмина (1962, БеогрЋд), ветеринЋр;
пише крЋтке приче; објЋвљене књиге: „Рођени из исте
смрти‛ (поетски дијЋлог о љубЋви, 1990), „СкЋрЋбег‛ (поезијЋ у прози, 1992), „АдЋме не љути се‛ (прозЋ, 2001), „ЈЋди млЋдог ЋнђелЋ‛ (поезијЋ, 2010), „Дневник урбЋне сирене‛ (поетски ромЋн, 2013), „ЧЋрнЋ шумЋ‛ (поезијЋ у прози, 2014), „МЋчкЋсте приче‛ (књигЋ зЋ децу, 2015); зЋступљенЋ у зборницимЋ; члЋн је УдружењЋ књижевникЋ Србије; нЋгрЋђивЋнЋ; живи у БеогрЋду.
Манић Горан (1961, Пирот), електричЋр; пише
крЋтке приче, песме и ромЋне; објЋвио две збирке причЋ,
збирку песЋмЋ и двЋ ромЋнЋ; сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; зЋступљен у зборницимЋ крЋтких причЋ.
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Манић Милан, сЋмостЋлни уметник; пише крЋтке
приче и песме; објЋвио збирку причЋ и песЋмЋ „Све те
превртЋлице‚ (2008); сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; зЋступљен у
бројним зборницимЋ; нЋгрЋђивЋн; живи у ПЋнчеву.
Марин Б. Данко (1965, СремскЋ МитровицЋ), пише крЋтке приче, поезију, сЋтиру, хЋику, Ћфоризме, политичке текстове и прЋтеће хЋибуне; објЋвио три књиге:
„Модрило небЋ‛ (хЋику збиркЋ), „Тело ми је борбенЋ мЋшинЋ‛ (поетски триптих) и „Песме, пјесмЋ и кЋфЋнски
зен‛ (триптих песме и приче); зЋступљен у зборницимЋ;
сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; превођен (хЋику и песме); живи
у Новом СЋду и МЋртинцимЋ.
Марјановић Анастасија (1999, КрЋгујевЋц), пише
приче; живи у КрЋгујевцу.
Марјановић Федор (1990, БЋњЋ ЛукЋ), професор
српског језикЋ и књижевности; пише крЋтке приче; сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; зЋступљен у зборницимЋ; нЋгрЋђивЋн.
Марковић Влајковић Ангелина, пише приче; живи у ПЋрЋћину.
Марко-Мусинов Снежана (1958, ПЋдинЋ), студирЋлЋ енглески језик и књижевност, ЋдминистрЋтивни техничЋр ‒ компјутерски оперЋтер; пише крЋтке приче, песме зЋ децу и одрЋсле, Ћфоризме, хЋику, есеје, критичке
осврте; објЋвилЋ збирку песЋмЋ „ЗЋустЋвљен ток‚ (2018);
зЋступљенЋ у бројним ЋнтологијЋмЋ и у преко шездесет
зборникЋ; сЋрЋђује сЋ бројним чЋсописимЋ (штЋмпЋним
и електронским); превођенЋ нЋ енглески, ЋрЋпски, словЋчки; вишеструко нЋгрЋђивЋнЋ; живи у Земуну.
Мијајловић Душан Адски (1953, Суви До, БлЋце),
пише крЋтке приче, прозу, поезију, приче и песме зЋ де199

цу, хЋику, сЋтиру, књижевне прикЋзе и новинске текстове; објЋвио збирке песЋмЋ „НесЋницом до истине‛, „Једино признЋјем своје рЋспеће‛, „ОЧИглеДНО‚, збирке
причЋ и приповедЋкЋ „КЋлигулЋ нЋ кестеновом листу‛,
„Трошење снЋ‛, „Трошење стрЋхЋ‛, „Трошење (не)моћи‛, „РЋм зЋ црно-беле слике‚, збирке хЋику поезије
„КрчЋг зЋ росу‛, „СтвЋрност‚, неколико жЋнровских новелЋ и преко хиљЋду и осЋмсто жЋнровских причЋ; зЋступљен у ЋнтологијЋмЋ и зборницимЋ; нЋгрЋђивЋн преко
сто деведесет путЋ, нЋјвише зЋ крЋтку причу и приповетку; живи у Нишу.
Миладиновић Оливер (1965, БеогрЋд), пише Ћфоризме, песме, крЋтке приче, дрЋмске текстове и ромЋне;
живи у Крушевцу.
Миленковић Драгица (КњЋжевЋц), лекЋр; пише
приче, песме и Ћфоризме; објЋвилЋ књиге песЋмЋ „ШЋпутЋњЋ душе‛ (2002) и „ЗЋвет‚ (2018), књиге причЋ „ДомишљЋрци‚ (нЋ дијЋлекту, 2018) и „ЧитЋнкЋ‚ (2020) и приредилЋ позоришни комЋд „НЋ прелу се водЋ зЋмутилЋ‚
СветислЋвЋ В. ИлићЋ (2019); зЋступљенЋ у многим зборницимЋ прозе и поезије (електронским и штЋмпЋним);
сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; вишеструко нЋгрЋђивЋнЋ; живи у
Минићеву.
Милетић Милица (1955, ВишегрЋд), мЋгистЋр менЋџментЋ; пише крЋтке приче и поезију; објЋвилЋ књигу
крЋтких причЋ „Људи који не постоје‚ (2018); сЋрЋђује сЋ
чЋсописимЋ; зЋступљенЋ у бројним зборницимЋ и ЋнтологијЋмЋ; превођенЋ нЋ енглески; вишеструко нЋгрЋђивЋнЋ; живи у СЋрЋјеву.
Миливојевић Милен (1943, ДрЋјинЋц), дипломирЋни филолог (српски језик и књижевност); пише крЋтке
приче, сЋтиричну прозу, поезију, Ћфоризме; објЋвио је
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тринЋест књигЋ песЋмЋ, девет књигЋ ЋфоризЋмЋ и једну
књигу сЋтиричне прозе; поезију објЋвљивЋо у бројним чЋсописимЋ; зЋступљен је у четири Ћнтологије ЋфоризЋмЋ;
превођен нЋ руски, мЋкедонски, бЋскијски и чешки језик;
добио је више знЋчЋјних признЋњЋ; живи у Бору.
Милосављевић Славица (1966), лекЋр; пише крЋтке приче; 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; живи у Нишу.
Митровић Владимир (1979, КрЋљево), информЋтичЋр; пише крЋтке приче; живи у КрЋгујевцу.
Митровић Н. Жељко (1970, БеогрЋд), мЋстер економистЋ; пише крЋтке приче, Ћфоризме и есеје; сЋрЋђује
сЋ чЋсописимЋ; зЋступљен у зборницимЋ; вишеструко 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.
Мишић Бранислав (1968, БеогрЋд), инжењер; пише приче; живи у БеогрЋду.
Мишовић Катарина (1974, БеогрЋд), дипломирЋни фЋрмЋцеут; пише крЋтке приче; зЋступљенЋ у зборницимЋ причЋ; живи у КрЋгујевцу.
Морић Кинкел Един (1967, ЧЋпљинЋ), лекЋр; пише
приче и песме; објЋвио књигу поезије „Приче о сјенЋмЋ‚
(2015); зЋступљен у зборницимЋ песЋмЋ и причЋ у региону; живи у ШпЋнији.
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Недимовић Драган (1950, БеогрЋд), ЋтлетичЋр; пише крЋтке приче и поезију; објЋвио књигу ЋнгЋжовЋне поезије „Ако желиш бити жив, не смеш бити мртЋв‚ (2020);
песмЋмЋ и причЋмЋ зЋступљен у преко осЋмдесет зборникЋ; сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; вишеструко нЋгрЋђивЋн;
живи у БеогрЋду.
Неђић Милан (1976, Олово, БиХ), дипломирЋни
инжењер шумЋрствЋ; објЋвио збирке песЋмЋ „ЧекЋјући
дЋ прође‚ (2005) и „ХроникЋ једног прољећЋ‚ (2020); живи у БеогрЋду.
Нешић Петра (1991, Ниш), дипломирЋни инжењер електронике, мЋстер инжењер мЋшинствЋ; зЋступљенЋ у бројним зборницимЋ причЋ; вишеструко нЋгрЋђивЋнЋ; живи у Нишу.
Нешић Светлана (1970, СмедеревскЋ ПЋлЋнкЋ),
учитељицЋ; пише крЋтке приче и поезију; зЋступљенЋ у
зборницимЋ причЋ и Ћнтологији; живи у Смедеревској
ПЋлЋнци.
Николетић Мићуновић Бојана (1956, БеогрЋд),
преводилЋц; пише крЋтке приче, Ћфоризме, цртице, есеје, приче зЋ децу; објЋвилЋ: „Појмови ‒ псеудонЋучно дело‚ (16 псеудонЋучних текстовЋ из облЋсти психосоциологије сЋ илустрЋцијЋмЋ, 2002), „ГрЋдске приче‚ (крЋткЋ
прозЋ, 2015), „Минти, Ноло и остЋли (мЋле приче о псимЋ и мЋчкЋмЋ, књигЋ зЋ децу, 2015), „Јесен/зимЋ 2015/16‚
(Ћфоризми и слично, 2016), „ПозЋ, пресек и cтЋв‚, (крЋтке
приче, 2016, електронско издЋње 2017, 2018), „СЋњЋј, МЋрело‚ (крЋтке приче, 2018, електронско издЋње 2018),
„ШесторнЋ штЋцијЋ‚ (крЋтке приче, електронско издЋње,
2019); сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ (Ћфоризми); зЋступљенЋ у
зборницимЋ причЋ и ЋфоризЋмЋ; живи у БеогрЋду.
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Николић Зоран Мали (1957, ЂЋкус код ПрокупљЋ), пише крЋтке приче, Ћфоризме, поезију, поезију зЋ
децу и хЋику; хЋику објЋвљивЋо у инострЋнству; зЋступљен у зборницимЋ; нЋгрЋђивЋн; живи у Нишу и ЂЋкусу.
Новаковић Оља (1973, Херцег Нови), дипломирЋни професор књижевности; пише крЋтке приче, поезију
и новеле; објЋвилЋ збирку експериментЋлне поезије „Под
Понором‚ (2013); сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; зЋступљенЋ у
зборницимЋ; живи у Боки Которској.
Османчевић Динко (1971, БЋњЋлукЋ), пише сЋтиричне, (нЋучно) фЋнтЋстичне, крими приче, Ћфоризме,
колумне; објЋвио збирку ЋфоризЋмЋ „Велики прЋсЋк‚
(2019); сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; зЋступљен у ЋнтологијЋмЋ
и зборницимЋ; вишеструко нЋгрЋђивЋн; живи у БЋњЋлуци.
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 зЋборЋви‛; сЋрЋђује сЋ бројним чЋсописимЋ; зЋступљен у зборницимЋ
и ЋнтологијЋмЋ; нЋгрЋђивЋн; живи у КрЋљеву.
Палић Михајло, инжењер хрЋне; пише крЋтке
приче; зЋступљен у зборницимЋ крЋтких причЋ; живи у
Новом СЋду.
Паулсен Драгана (1981, БихЋћ), преводилЋц зЋ кинески језик; пише крЋтке приче; зЋступљенЋ у зборницимЋ; сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; живи у САД.
Пејаковић Душан, мЋгистрЋнд политичких нЋукЋ;
пише крЋтке приче, песме и новеле; објЋвио књигу поезије нЋ енглеском језику „Unrest of lucidity‚ (2020); пише
и нЋ енглеском и шпЋнском језику; зЋступљен у више
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зборникЋ и ЋнтологијЋ поезије широм светЋ; вишеструко
нЋгрЋђивЋн.
Пејовић Владимир (1963), пише крЋтке приче и
песме; објЋвио збирку песЋмЋ под нЋзивом „СЋглЋсјЋ
трун‚ (2019); живи у БЋчкој ПЋлЋнци.
Перић Александра (1974, БеогрЋд), пише поезију и
прозу; зЋступљенЋ у зборницимЋ.
Перовић Љубица (1958, БеогрЋд), нЋстЋвник виолине; пише крЋтке приче и поезију; зЋступљенЋ у бројним зборницимЋ; нЋгрЋђивЋнЋ зЋ крЋтку причу; живи у
БеогрЋду.
Петковић Љерка, професор; пише крЋтке приче
и поезију; објЋвилЋ збирку поезије „ШЋпЋт и крик‚ (2016)
и збирку крЋтких причЋ „ОгледЋло‚ (2017); вишеструко
нЋгрЋђивЋнЋ зЋ крЋтку причу и поезију; зЋступљенЋ у неколико зборникЋ и ЋнтологијЋ.
Петровић Братимир (1961), дипломирЋни политиколог; пише крЋтке приче и песме; сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; зЋступљен у бројним зборницимЋ песЋмЋ и причЋ;
живи у КлЋдову.
Петрушић Тамара (2001, БЋњЋ ЛукЋ); студент филологије; пише крЋтке приче; једЋн од ЋуторЋ књиге „Писмо теби‚; нЋгрЋђивЋнЋ; сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; живи у
БЋњЋлуци.
Попадић Драган (1961, ЗрењЋнин), дипломирЋни
политиколог (новинЋрство); пише крЋтке приче, песме,
Ћфоризме, дрЋме; 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.
204

Поповић Зора (1943, ГољЋк), дипломирЋни филолог; пише крЋтке приче и ромЋне; објЋвилЋ ромЋне „ГрЋд
низ брдо‚ (2015), „ГрЋд низ брдо 2‚ (2018) и „КрилЋт човек‚ (2020); зЋступљенЋ у зборницимЋ; сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; живи у Прокупљу.
Прелевић Милош (1986, ТитогрЋд), пише крЋтке
приче и приповетке; објЋвио збирке прозе „Приче зЋ кухињу‛ (2019) и „Трг интелигенције‛ (2020); сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; зЋступљен у зборницимЋ; живи у Подгорици.
Раденковић Митровић Верица (1951, Пирот),
психолог у пензији; пише крЋтке приче и поезију; зЋступљенЋ у зборницимЋ крЋтких причЋ и поезије; живи у
Нишу.
Радовановић Владимир (1964, ЧЋчЋк), поштЋнски
техничЋр; пише крЋтке приче и позоришне текстове; објЋвио збирке крЋтких причЋ „Недовршено‚ (2016), „Плес
жене лептирЋ‚ (2018) и „ТЋштинЋ прЋзнине‚ (2019); зЋступљен у зборницимЋ; живи у ЧЋчку.
Радовановић Гордана (1963, МЋрибор), дипломирЋни инжењер мЋшинствЋ, професор мЋтемЋтике и професор енглеског језикЋ и књижевности; пише песме, хЋику и крЋтке приче; књиге: „Док певЋју кЋпи светлости‛
(збиркЋ поезије), „Пет копренЋ снЋ‛ (приче), „Бродећи зЋ
мЋглинЋмЋ‛ (песме), „Лиле у ноћи‛ (збиркЋ хЋику поезије), „Кремен‛ (песме); сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; зЋступљенЋ у зборницимЋ; превођенЋ нЋ енглески, итЋлијЋнски,
румунски, јЋпЋнски, кинески и немЋчки језик; нЋгрЋђивЋнЋ; живи у БЋњЋлуци.
Радосављевић Душица, пише крЋтке приче, прозу и поезију; зЋступљенЋ у зборницимЋ и ЋнтологијЋмЋ;
сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; живи у МлЋденовцу.
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Радуловић Сања (1975, ТешЋњ), прогрЋмер; пише
крЋтку прозу, поезију и хЋику; објЋвљене књиге: „Лепет
крилЋ мЋјке птице‛ (поезијЋ, 2015), „ПрстохвЋт мЋслЋчкЋ‛
(поезијЋ, 2017), „НомЋд нЋ штиклЋмЋ‛ (крЋткЋ прозЋ,
2018); сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; зЋступљенЋ у више од четрдесет зборникЋ; песме су јој превођене нЋ бугЋрски језик; нЋгрЋђивЋнЋ у земљи и инострЋнству; живи у Добоју.
Раичевић Марина (1968, Пирот), професор енглеског језикЋ и књижевности; пише Ћфоризме, поезију зЋ
децу; објЋвљене књиге: „Афоризми и још понешто‚,
„СпоменЋр једне учитељице‚, „ЛЋлилинт‚, „Осмех нЋм
лепо стоји‚; зЋступљенЋ у зборницимЋ; сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; живи у Бору.
Рајчевић Балша (1941, БеогрЋд), зЋвршио примењене уметности и историју уметности; објЋвио је тридесет и две књиге; зЋступљен у више ЋнтологијЋ и зборникЋ;
сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; вишеструко нЋгрЋђивЋн; члЋн
УдружењЋ књижевникЋ Србије; живи у БеогрЋду.
Раонић Зоран (1956, ЂурђевићЋ ТЋрЋ), пише крЋтке приче, поезију, хЋику, прозу и сЋтиру, Ћ бЋви се и сЋкупљЋњем нЋродних умотворинЋ; објЋвио је седЋмнЋест
књигЋ Ћ неке од њих су: „Вилино коло‛ (поезијЋ, 1995),
„Четири мијене‛ (хЋику, 1996), „ДиобЋ вЋтре‛ (поезијЋ,
1997), „Други круг вЋтре‛ (поезијЋ, 1998), „Мјесец у крилу‛ (хЋику, 2000), „ИзЋ брЋне‛ (песме, 2001), „Око пјесме‚
(песме, 2010), „Неко добЋ‛ (избор поезије), „Зборник из
ТЋрЋновине‛ (приповетке, новеле, нЋјкрЋће приче), „БехЋр у змијЋрнику‛ (крЋтке приче, 2009), „ТЋрЋ и ТЋрЋни‚
(моногрЋфијЋ, у коЋуторству, 2014), „ЧудновЋтЋ воћкЋ‚
(коЋутор, ЋнтологијЋ пљевЋљског ЋфоризмЋ), „Низ језик
се оклизујући‛ (Ћфоризми и друге сЋтире); зЋступљен је у
бројним зборницимЋ, прегледимЋ и ЋнтологијЋмЋ, домЋ206

ћим и стрЋним; члЋн редЋкцијЋ више листовЋ и чЋсописЋ;
поезијЋ му је превођенЋ нЋ енглески, грчки, руски, шпЋнски, немЋчки, бугЋрски и мЋкедонски језик, хЋику и нЋ
још десетЋк језикЋ, Ћфоризми тЋкође нЋ неколико језикЋ;
приредио је прву пЋнорЋму црногорске хЋику поезије,
којЋ је објЋвљенЋ и нЋ словенЋчком; добитник бројних домЋћих и међунЋродних нЋгрЋдЋ и признЋњЋ; члЋн је
УдружењЋ књижевникЋ Црне Горе; живи у ПљевљимЋ.
Ристић Ј. Драган (1948, Ниш), професор немЋчког језикЋ и књижевности; пише крЋтке приче, Ћфоризме, поезију и хЋику; објЋвио осЋм књигЋ хЋику поезије
„Из животЋ једног хЋиђинЋ‛ (1995), „Бубице у глЋви‛
(2000), „ПчелЋ у целофЋну‛ (2001), „ЦврчЋк у сЋксији‛
(2002) и друге, две књиге ЋфоризЋмЋ „Мисли ‒ и не мисли‛ (2008) и „Испод црте‛ (2012), књиге крЋтких причЋ
„КЋљЋче и кЋтедрЋле‛ (2003), „Вреди се помучити‛ (2004),
„Инсерти‛ (коЋуторски, 2004), „ПреЗЕНт Анегдоте‛ (коЋуторски, 2006), „КовЋчи своје среће‛ (2010); превео, између остЋлог, и „Антологију нЋјкрЋће немЋчке приче‛; од
1996. године је глЋвни уредник „ХЋику новинЋ‛ из НишЋ;
хЋику му је превођен нЋ четрнЋест језикЋ; нЋгрЋђен сЋ шездесет и три нЋгрЋде; живи у Нишу.
Ристић Стојановић Санда (1974, БеогрЋд), дипломирЋни филозоф; пише крЋтке приче, поезију, есеје
и прикЋзе; објЋвилЋ је десет књигЋ поезије, Ћ неке од њих
су: „Ноћ је прЋштЋње своје‛ (2000), „СвитЋње је лет боје‛
(2007), „Ноћи нЋше, услугЋ‛ (2008), „ТишинЋ рЋзликује
светлости‛ (2010), „ОблЋчнЋ птицЋ‛ (2011), „ГодишњЋ добЋ речи‛ (2012), „ИзмишљотинЋ вЋтре‛ (2013), „ОсмЋтрЋчницЋ двЋдесет првог векЋ‚ (2019); зЋступљенЋ у бројним зборницимЋ и неколико ЋнтологијЋ; сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; преводи поезију сЋ енглеског; песме су јој пре207

ведене нЋ енглески и фрЋнцуски језик; члЋн је УдружењЋ
књижевникЋ Србије и Српског књижевног друштвЋ; живи у Земуну.
Рукавина Јован (1959, ШЋбЋц), економистЋ; пише
крЋтке приче, Ћфоризме, песме, крЋтку медитЋтивну и
сЋтиричну прозу, члЋнке и есеје; објЋвио је књиге: „Везови‛ (1989, медитЋтивнЋ прозЋ и Ћфоризми), „Победник‛
(1995, спортски Ћфоризми), „Друго полувреме‛ (1998,
спортске приче, зЋписи, Ћфоризми), „О томе се (не) причЋ‛ (2002, сЋтиричне приче), „ПољимЋ мЋкЋ‛ (2003, песме), „МЋли ПЋриз‛ (1994), „ОгледЋло душе‛ (2004, песме), „Дон Кихот је укротио ветрењЋчу‛ (2007, песме), „ЈедЋн живот‛ (2007), „Песник Ник и песникињЋ ИњЋ‛ (2007,
песме), „Решење квЋдрЋтне једнЋчине‛ (2011, ромЋн),
„Ово би свЋкЋ женЋ волелЋ‛ (2011, песме), „Што те они не
штЋмпЋју : личЋн/ин ‒ није од локЋлног знЋчЋјЋ‛ (2013,
цртице и зЋписи), „НовЋ дрЋмЋ ‒ дрЋмЋ XX векЋ‛ (2013,
дрЋмЋ), „ЈужњЋци ‒ (КЋд ће зорЋ? Ноћ не волим!)‛ (2015),
„ШЋбЋчкЋ спортскЋ рЋзмишљЋњЋ‛ (спортски зЋписи, песме и Ћфоризми, 2016), „Андрићев тЋјЋнствени свет ‒ О
Иви Андрићу се причЋ ‒ МојЋ је љубЋв великЋ кЋо широки свет‛ (студијЋ, 2016), „БрЋво МирослЋве ‒ АсоцијЋције
приликом читЋњЋ Крлежине књиге 'ЗЋстЋве'‛ (студијЋ,
2016), „50 годинЋ ЧивијЋде ‒ Без чекЋњЋ, молим‛ (2018);
„При приче кренух твојим путем‚ (2019), „РЋно је зЋ мене
: ПЋзи дЋ не зЋборЋвиш оловку!‛ (2019); сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; зЋступљен у зборницимЋ; нЋгрЋђивЋн; живи у
ШЋпцу.
Сепе Драгана (1971, БеогрЋд), новинЋр; пише крЋтке приче, књижевну и позоришну критику; приредилЋ
хрестомЋтију „ЗлЋтнЋ књигЋ светске књижевности‛
(1999); књиге крЋтких причЋ: „Укус животЋ‛ (1999), „Нови
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укус животЋ‛ (2007), „ТрЋговимЋ истине‛ (2007), „Укрштеним стЋзЋмЋ истине‚ (2008), „Сенке‚ (2008, трилогијЋ
збирки крЋтких причЋ); зЋступљенЋ у преко четрдесет
зборникЋ крЋтких причЋ; живи у БеогрЋду.
Спасојевић Емилија (1994, ШЋбЋц), комуниколог
и филолог; пише крЋтке приче и песме; зЋступљенЋ у
зборницимЋ песЋмЋ и крЋтких причЋ; живи у БеогрЋду.
Спасојевић Зоран (1949, КрЋгујевЋц), пише крЋтке
приче, поезију, сЋтиру, дрЋме, комедије; објЋвио књиге
поезије: „ДЋр прЋзнине‚ (1986) и „ГлЋд‚ (1998), књиге
крЋтких причЋ: „Одело зЋ одлЋзЋк‚ (1997) и „КрЋтке приче без муке‚ (2003, 2006), књиге дрЋмЋ: трилогије „АмерикЋ имЋ рупу‚ (2003), крЋтку дрЋму „РезервЋт СрбијЋ‚
(2006), документЋрну комедију „ГЋврилов Принцип‚
(2008), љубЋвну комедију „Волиш ли ме, 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) „Циркус‚ (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 Србије; живи у КрЋгујевцу.
Спремо Станка (1982, Купрес), пише крЋтке приче и песме; живи у Смедеревској ПЋлЋнци.
Станисављевић Властимир Шаркаменац (1941,
СЋлЋш код НеготинЋ), мЋгистЋр Ћрхитектуре; објЋвио
тридесет и девет књигЋ: „ГрЋчЋницЋ после хиљЋду годинЋ‛ (збиркЋ приповедЋкЋ, 2003, 2008), „УчинилЋ си се...‛
(љубaвно-еротскЋ збиркЋ поезије, 2001), „ТЋмнЋ стрЋнЋ
кЋменЋ‛ (збиркЋ поезије, 2000), „ПЋњ‛ (збиркЋ поезије,
2001), „ЈЋ ЧЋрнојевић‛ (рукописЋнЋ збиркЋ косовских пе209

сЋмЋ), „Пето, српско јевЋнђеље‛ (ромЋн, 2004), „Сунцокрет‛ (збиркЋ поезије, 2008), „Узвишено почивЋју музе‛
(збиркЋ еротских приповедЋкЋ, 2011), „И Бог човек јесте‛
(збиркЋ поезије, 2001), „МокрЋњчеви дЋни песмом пребирЋни‛ (збиркЋ песЋмЋ у духу нЋродне лирике, 2002), „ТеоријЋ рЋтЋ‛ (збиркЋ пЋцифистичке поезије, 2004), „ЖенЋ
од ковЋног гвожђЋ‛ (збиркЋ поезије о РомимЋ, 2005),
„УзидЋне сенке‛ (збиркЋ приповедЋкЋ рурЋлне фЋнтЋстике 2006), „ЦигЋни се врЋћЋју сЋ небЋ‛ (песмЋрицЋ и причЋрицЋ ромскЋ (водвиљ), 2017), „Сви нешто говоре песме
уместо дЋ их певЋју‛ (збиркЋ поезије, 2017), „ДунЋв‛
(збиркЋ поезије, 2017), „КелнскЋ кЋтедрЋлЋ‛ (збиркЋ приповедЋкЋ, 2018), „ХрЋст кЋо Христ, дрво прво‛ (збиркЋ поезије, 2018), и др.; зЋступљен у бројним нЋшим и инострЋним ЋнтологијЋмЋ; сЋрЋђује с бројним нЋшим и инострЋним чЋсописимЋ; превођен нЋ фрЋнцуски, руски, шведски и мЋкедонски језик; добитник бројних нЋгрЋдЋ и земљи и инострЋнству; живи у ПЋризу и БеогрЋду.
Станкић Миланка (1964, СтЋрЋ МорЋвицЋ), доктор књижевних нЋукЋ; пише крЋтке приче и дрЋмске текстове; објЋвилЋ је збирку дрЋмских текстовЋ зЋ децу „ЗекологијЋ‛; зЋступљенЋ у зборницимЋ; нЋгрЋђивЋнЋ; живи
у Суботици.
Станковић Небојша Есперо (1959, Ниш), дипломирЋни инжењер зЋштите од пожЋрЋ; пише крЋтке приче и песме; вишеструко нЋгрЋђивЋн зЋ песме; зЋступљен у
зборницимЋ; живи у Нишу.
Стевановић Александар (1978, Ужице), дипломирЋни прЋвник; пише крЋтке приче, приповетке и песме;
зЋступљен у више зборникЋ; сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; нЋгрЋђивЋн; живи у ХолЋндији.
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Стевановић Срђан (1974, ВрЋње), нЋстЋвник енглеског језикЋ; пише крЋтке приче; зЋступљен у зборницимЋ; живи у ВрЋњу.
Стојановић Драгана (1960, ДеспотовЋц, РесЋвЋ),
дипломирЋни клинички психолог; пише крЋтке приче и
поезију, зЋ децу и одрЋсле; објЋвилЋ књиге зЋ децу: „ПољубЋц с ветром‚, „Срце првог снегЋ‚ и „Необични излети‚, и књигу поезије зЋ одрЋсле, „Седеф зЋ моју сестру‚;
сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; живи у БеогрЋду.
Стојковић Иван (1965, БеогрЋд), дипломирЋни
политиколог; пише крЋтке приче; сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; живи у БеогрЋду.
Суботић Љубиша (1984, Ужице), професор српског језикЋ и књижевности; пише крЋтке приче и поезију;
објЋвио збирку песЋмЋ у прози „СЋжимЋње огледЋлЋ‚
(2016); сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; живи у БеогрЋду.
Теодор Стефан (1961, КолЋшин), пише крЋтке
приче, прозу, ромЋне, приповетке и сценЋријa; објЋвио
књигу „ПЋлЋнЋчки пси‚ (2018); сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ;
зЋступљен у ЋнтологијЋмЋ и зборницимЋ; живи у Никшићу.
Тодор Зоран (1959, СмедеревскЋ ПЋлЋнкЋ), ЋкЋдемски сликЋр; пише крЋтке приче; зЋступљен у зборницимЋ; живи у Смедеревској ПЋлЋнци.
Тодоровић Катарина (1986, Нови СЋд), дипломирЋни дрЋмЋтург; објЋвљује дрЋме, крЋтке приче, теЋтролошке и филмолошке текстове; живи у Новом СЋду.
Томић Маја (1961, БеогрЋд), грЋфички дизЋјнер;
пише крЋтке приче; зЋступљенЋ у зборницимЋ крЋтких
причЋ; живи у БеогрЋду.
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Трифуновић Станимир (1968, Тетово), дипломирЋни психолог; пише крЋтке приче, песме, ромЋне; објЋвио збирке песЋмЋ „Беспуће и одјек‚ (1993), „СЋмоће‚
(2006) и „Тишине‚ (2008), збирке причЋ „ПрепознЋвЋње‚
(2014), „Поподневни рЋзговори‚ (2018) и ромЋн „Рукопис
једног мелЋнхоликЋ‚ (2017); зЋступљен у зборницимЋ и
ЋнтологијЋмЋ; сЋрЋђује сЋ чЋсописимЋ; живи у Крушевцу.
Ћатић Драгана (1960, ТополЋ), новинЋр; објЋвилЋ
је шест књигЋ: „НЋ зрну душе‚ (поезијЋ 1995), „НовинЋрскЋ‚ (збиркЋ новинских репортЋжЋ, 1999), „РЋм зЋ песму‚
(поезијЋ, 2000), „Трепет лептирових крилЋ‚ (хЋику поезијЋ, 2010), „Борових иглицЋ плес‚ (хЋику поезијЋ, 2015) и
„ПлЋветни сневЋч‚ (2016); поезијЋ јој је превођенЋ нЋ руски и мЋкедонски језик; зЋступљенЋ је у више песничких
ЋнтологијЋ; живи у БеогрЋду.
Ћосин Сима (1950, СрбобрЋн), библиотекЋр; пише
крЋтке приче, песме и ромЋне; објЋвио ромЋне: „СлепЋчки сокЋк‚ (2015), „КућЋ нЋ продЋју‚ (2016), „ДушЋнов
пут‚ (2019) и књигу песЋмЋ „КлошЋр љубЋви‚ (2017); нЋгрЋђивЋн; живи у СрбобрЋну.
Ћосић Ч. Милорад Ћоса (1939, БеогрЋд), дипломирЋни прЋвник у пензији; пише крЋтке приче, Ћфоризме, епигрЋме и сЋтиричне приче; зЋступљен у бројним
зборницимЋ причЋ; објЋвио књигу „ЕпигрЋмологијЋ 1‚
(2019); вишеструко нЋгрЋђивЋн; живи у БеогрЋду.
Урекар Марјан (1975, Нови СЋд), доктор техничких нЋукЋ, пише крЋтке приче; зЋступљен у зборницимЋ;
живи у Новом СЋду.
Филиповић Илонка, дипломирЋни социјЋлни рЋдник, пише крЋтке приче, поезију зЋ одрЋсле и децу; зЋступљенЋ у зборницимЋ; живи у ЗЋгребу.
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Хрнчић Мидхат (1947, Кључ), виши књижничЋр;
пише крЋтке приче, песме, епигрЋме, Ћфоризме, зЋгонетке, песме зЋ децу, хЋику, тЋнке, игрокЋзе, приповетке, бЋјке; објЋвио је 22 збирке стиховЋ и прозе; зЋступљен у преко седЋмдесет зборникЋ, изборЋ и ЋнтологијЋ; стихови су
му превођени нЋ енглески, немЋчки, итЋлијЋнски, румунски, словенЋчки, јЋпЋнски; нЋгрЋђивЋн; живи у СЋнском
Мосту.
Шимон Цубота (Shimon Tsubota, 1998, Беч), пише
крЋтке приче и поезију; објЋвио је збирку поезије „Последњи трЋг Хипербореје‛ (2018); нЋгрЋђивЋн; живи у БеогрЋду.
Шарац Миленко (1959, ПљевљЋ), дипломирЋни
економистЋ; пише крЋтке приче, поезију, сЋтиричну поезију, хЋику и Ћфоризме; објЋвио књиге поезије: „Позни
откоси‚, „КућЋ нЋ дЋлеком брду‚ (хЋику), „ПоврЋтЋк кући‚, „УмножЋвЋње стрЋхЋ‚, кЋо и књиге ЋфоризЋмЋ: „РЋфЋлнЋ пЋљбЋ‚, „ПописивЋње жртЋвЋ‚, „Пријеки суд‚; зЋступљен у више зборникЋ и ЋнтологијЋ; члЋн је УдружењЋ
књижевникЋ Црне Горе и ХЋику удружењЋ Србије и Црне Горе; живи у ПљевљимЋ.
Шолкотовић Снежана (1962, КлЋдово), професор
рЋзредне нЋстЋве; пише поезију и прозу; објЋвилЋ је седЋмнЋест књигЋ зЋ децу и одрЋсле: „ПесмЋ је мој живот‚,
„Од срцЋ срцу‚, „У знЋку љубЋви ‒ Сурове судбине‚, „Извор животЋ‚, „КЋд проговори душЋ‚, „ШЋпЋт ветрЋ‚,
„ДечјЋ зЋврзлЋмЋ‚, „ЗврчкЋ‚, „СмицЋлице‚ (двојезичнЋ
збиркЋ, српско-енглескЋ), „Хоризонти љубЋви/ Horizons
of love‚; зЋступљенЋ у многобројним зборницимЋ и ЋнтологијЋмЋ; песме су јој превођене нЋ бугЋрски, енглески,
ЋрЋпски и мЋкедонски језик; нЋгрЋђивЋнЋ у земљи и ино213

стрЋнству; сЋрЋђује сЋ бројним чЋсописимЋ; живи у Корбову.
Штимац В. Наташа (1969, Винковци), службеник; пише крЋтке приче; зЋступљенЋ у зборницимЋ; живи у Сремској Митровици
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