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УМЈЕСТО УВОДНИКА

НАШИ ДАНИ

Развило се црно време опадања,
Набујао шљам и разврат и пороци,
Подиг›о се трули задах пропања,
Умрли су сви хероји и пророци.
Развило се црно време опадања.

Прогледале све јазбине и канали,
На високо подигли се сутерени,
Сви подмукли, сви проклети и сви мали
Постали су данас наши суверени.
Прогледале све јазбине и канали.

Покрадени сви храмови и ћивоти,
Исмејане све врлине и поштење,
Понижени сви гробови и животи,
Упрљани и опело и крштење.
Покрадени сви храмови и ћивоти.

Закована петвековна звона буне,
Побегао дух јединства и Бог рата;
Обесисмо све празнике и трибуне,
Гојимо се од грехова и од блата.
Закована петвековна звона буне.

Од пандура створили смо великаше,
Достојанства поделише идиоти,
Лопови нам израђују богаташе,
Мрачне душе назваше се патриоти.
Од пандура створили смо великаше.

Своју мудрост расточисмо на изборе,
Своју храброст на подвале и обеде,
Будућности затровасмо све изворе,
А поразе прогласисмо за победе
Своју мудрост расточисмо на изборе.

Место светле историје и гробова,
Васкрсли смо све пигмеје и репове;
Од несрећне браће наше, од робова
Затворисмо своје очи и џепове.
Место светле историје и гробова,

Остала нам још прашина на хартији,
Ко дедина успомена на џинове;
Сад сву славу пронађосмо у партији,
Пир поруге дохватио све синове.
Остала нам још прашина по хартији.

Под срамотом живи наше поколење,
Не чују се ни протести ни јауци,
Под срамотом живи наше јавно мнење,
Нараштаји, који сишу ко пауци.
Под срамотом живи наше поколење.

Помрчина притиснула наше дане,
Не види се јадна наша земља худа;
Ал кад пожар подухвати на све стране,
Куда ћемо од светлости и од суда!
Помрчина притиснула наше дане.

Владислав ПЕТКОВИЋ ДИС
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Ц Р В О ТО Ч И Н А
У врео љетни дан стиже до воде, 

баш на оном мјесту гдје се 
бистра планинска ријечица ви-
соким водопадом рушила низ 
стрму стијену, градећи дугачак 
зелени вир који је сав кључао. 
Гледајући бистру воду, пожеље да 
се купа у њој, али се предомисли. 
Кањон је дијелио двије војске, два 
непријатеља и све што би се крета-
ло овим простором било би мета 
и једних и других што вребају из 
ровова и земуница. Са каквом на-
сладом би пуцали или са каквим 
дрхтавим страхом. И једним и дру-
гим. Страх тјера човјека да убије.
Убијајући он за тренутак одгурне 
свој страх из себе да би у тај ва-
кум, силином вулкана суновра-
тила сулуда радост, нада, осјећај 
надмоћишто попут Бога можеш да 
узмеш живот. Ни моји ни њихови 
не би рекли да сам се мирно купао, 
док су пуцали у мене, већ да су пу-
цали на опасног диверзанта који 
је покушао да преплива ријеку и 
нападне их. Ове неизречене мис-
ли га забољеше у дубини утробе и 
дође му да виче- урличе свом си-
лином против и једних и других, 
против својих и туђих против себе. 
Сједе на камен. Наслони се леђима 
на голу литицу, трпећи врелину 
стијена загледа се у  хучну игру 
воде и на тренутак заборави на рат.

Касније се није могао 
присјетити да ли је заспао па ус-
нио чудан сан или је будан имао 
привиђење нестварног догађаја.

Прво је кроз буку водопада за-
чуо гласове, смијех и раздрагану 
вриску, а затин на усковитланој 
води, угледао нага дјевојачка 
тијела. Час су се појављивала, час 
нестајала у буковима бијеле пјене.
Зачуди, не уплаши се нити збуни, 
већ настави мирно да гледа,као да 
је то што види, оно што је очеки-
вао, од када зна за себе, па се, ето, 
једном морало догодити.Тада се из 
групе издвоји једна пливачица и 
пуштајући да је вода носи доспије 
до под тужну врбу која је расла 
на обали са друге стране ријеке и 
својим дугим и тешким гранама 
миловала површину воде.Ту се за-
устави: Тијело нестаде под водом, а 
на површини остаде лице окрену-
то према њему Лице насмијешено 
и два ока у  којима је била сва 
чржња за нечин изгубленим, а 

не нађеним. Гледале су прелијепе 
очи, погледом који је дозивао , 
мамио и заводио. У магновењу 
устаде Реља и крену води.Загази. 
Након два корака вода досеже до 
кољена и чаролија нестаде. И даље 
се чила бука каскада, и на површи-
ни вира пјенушала се  усковитлана 
вода. Велики балони као драгуљи 
обасјани сунцем, мирно су плови-
ли површином вира. 

Застаде., Затресе главом окре-
ну се и пође уз литицу.Ускоро све 
заборави. Све осим очију., круп-
них, прелијепих и погледа у њима. 
Било је превише чудно и превише 
лијепо да би се могло повјеровати 
да се догодило. Мора да сам заспао 
на тренутак, па уснио чудно јасни 
сан, мислио је Реља, када би му се 
поглед срео са сјећањем.  А једног 
зимског дана срете Реља те или баш 
такве очи и поглед који је дозивао, 
мамио и заводио.Збуни се. Одкуд 
нестварно на људском бићу?  Ако 
је оно што сам некада видио била 
кћи вилиног коњица или поред 
моје уобразиље изронила из сно-
ва и остао  за тренутак у ствар-
ности, као балончић на води, шта 
је ово сада?  Нестаће или уопште 
не постоји, а сигурно  не постоји 
за други свијет.Из неког само њој 
знаног разлога показује се само 
мени. Други или је не виде или је 
виде другачију обичну.То је велика 
срећа или велика несрећа, вријеме 
ће показати, мислио је бојећи дане 
надом или заносом.Почео је да губи 
критериј објективног расуђивања. 
Био је отјеловљење мудрости: 
Ко силно жели да лети крила ће 
му сама израсти“. Послије дугих 
загрљаја, све више је вјеровао, да је 
срео жену из снова, жену која је ро-
дила његове снове. Срео сам своју 
Сању, мислио је са убјеђењем, које 
ништа није могло пољуљати. Завр-
шио се рат, а поратне године ски-
нуле и последњи провидни полашт 
са људске грамзивости. Свијет се 
вратио стицању и гомилању, само 
је Реља и даље носио усијану гла-
ву и преврело срце.  Нити се он 
могао начудити другима ни други 
њему. Без кривње и намјере поста-
де Реља предметом мржње и зави-
сти. Вољети је гријех који друшт-
вена средина никада не опрашта 
појединцу. Зашто је то тако сам 
није знао, питати није имао кога.

Прођоше године и Реља се по-
ново нађе на оном истом  мјесту 
на коме је имао привиђење.Сјео 
је поред вира и почео исчекивати 
да се згоди.Све је било као некада. 
Водопадом се бистра вода рушила 
у вир који се комешао и превирао, 
кључајући сам у себи. Пловили 
су провидни мјехурићи,, клиза-
ли плаветнилом бљескајући као 
драгуљи. Изгледало је као да хоће, 
као да ће се зачути кихот, заплови-
ти вита дјевојачка тијела и пока-
зати се. Исчекивао је очи, крупне, 
црне, прекрасне очи испод тужне 
врбе. Али ништа.

Устаде и крену уз литицу. Успе 
се до под сами врх, ту гдје је некада 
расла јасика, за коју се ухватио и 
тако попео на литицу.Вјетар, ла-
вина или обрушене стијене бијаху 
сломиле јасику. Остао само пањ, 
тек да се руком ухватити може 
дјеловао је чврсто, као пријатељско 
обећање.

Ухвати се Реља објема рукама 
и надом за тај пањ, па одскочи са 
стијене на којој је стајао, намјеран 
да доскочи на супротну страну  и 
тако се успне на врх.Тијело се за 
тренутак зањиха над понором 
и у тај час, прије него је дохва-
тио нови ослонац, сломи се пањ 
и беспомоћно тијело полетје у 
провалију. Прва мисао му бијаше 
о трулости и црвоточини. Около 
је изгледало чврсто и поуздано, а 
унутра трулост и црвоточина, као 
лажно обећање. Онда та мисао 
угасну пред страшним а слатким 
пропадањем у ништа. Тако сам 
силно желио да летим, да су ми 
крила морала израсти. И израсла 
су. И ево летим.У сусрет смрти, али 
летим. Падао је у онај исти вир који 
му је сада и одозго изгледао као ве-
лики драгуљ смарагда низ који су 
обасјани сунцем на заласку, пло-
вили мјехурићи,  пресијавајући се 
као рубини. Тијело је страховитом 
силином погодилосредину вира.
Шикнула је бистра вода у висину. 
Висок водоскок је за тренутак за-
стао између неба и земље, као у 
чуду изненађен. Обасјан сунцем 
родио је прекрасан дугин лук, 
који је заблистао. Тако је Реља 
својом смрћу, спојио двије литице 
најљепшим мостом у свемиру.

Мирко А. МАРКОВИЋ
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Поводи

Ко се колоса  
у лектири боји још?

Чланак је настао као одговор на сличан у читаном 
београдском њузмагазину Недељник, који је са 

благонаклоношћу говорио о потреби мијењања 
школске лектире у корист дјечијег личног укуса. 

Стекавши одређено искуство 
у раду са средњошколцима, 

увидио сам доста проблема које 
званична педагогија, школска 
психологија, родитељи а и коле-
ге професори ,,забашурују›› а то 
је лијеност ученика. Савремени 
тинејџер (у просјеку) не жели 
читати ништа али притјеран лек-
тирским обавезама понекад се 
и усуди прићи смрдљивом (да, 
и таквим придјевима се бране 
од њих!) архаизму – књизи. Кад 
га већ успијемо придобити на 
читање, њему дотично штиво брзо 
досади јер му оно није занимљиво. 
Ту већ налазимо прве знаке лич-
не размажености. Како ћемо знати 
да није кривица у предметном на-
ставнику, избору литературе које 
је предложило Министарство или 
у неразумљивости исписаних ре-
дака? Једноставно, по обиму шти-
ва. Реакција ученика на ,,дебеле›› 
књиге је таман таква да затвори 
уста свим душебрижницима. Раз-
лог овој реакцији (у наставном 
процесу једнакој понашању руље 
спремне за линч у стварности) 
налазимо у дјечијем невољном 
приклањању писаној ријечи, било 
каквој. 

На страну претовареност 
градивом из осталих наставних 
предмета, ученик ненавикао да у 
пубертету слуша било кога, неће 
послушати ни добронамјерне 
савјете родитеља а камоли на-
ставника. Штиво које га приватно 
привлачи (по неком нормалном 
резону, мање квалитетно од школ-
ског) јесте узбудљивије и напетије 
али поред својих добрих стра-
на (нпр. привикавања на стално 
читање) има и неповољне ефек-

те. У потрази за својом личношћу, 
пубертетлија мора проћи преко 
само њему великих препрека а 
то ће сигурно покушати на начин 
који није видио у окружењу, него 
га путем медија примио а уживо 
покушао примијенити. Популар-
ност одређених ријалити про-
грама међу младима те њихово 
пресликавање надобудничког 
понашања и облачења од по-
знатих особа није само продукт 
родитељског немара (а можда 
чак и премара!) и изложености 
нецензурисаним медијима већ 
и непожељан ефекат непоучног 
штива које младе тако моћно ваби 
са излога киоска и књижара!

Кад дијете у пубертету 
схвата школу и обавезе које 
му она доноси као забаву, 
онда је то њему разлог више за 
непоштовање исте. Несклони 
осјећају скромности, учешћавају 
захтјеви за сужавањем знања из 
матерњег (не црногорског!)  језика 
од стране ученика и родитеља 
али углавном у незваничним 
нападима на професорско 
знање и кредибилитет њихових 
критеријума за оцијењивање. 
Урођена алавост родитеља за 
титулама и успјесима њихових 
пулена дјелују лоше по ученичку 
перцепцију схватања свијета и 
њихове улоге у њему а доводи и до 
фамозних окршаја на родитељским 
састанцима. Они углавном заврше 
лоше по предметне наставнике, 
који неријетко буду и тужени 
вишим инстанцама или им се 
изгласа неповјерење путем избора 
комисије за утврђивање тачности 
спорне оцијене. Овим изношењем 
не покушавам одбранити 

наставнички сој (у којем због 
масовног ,,штанцања›› кадра, 
има свакојаких), ништа више од 
Светозара Марковића у његовом 
спису Како су нас васпитавали. 

Реченим смо ис увише 
проширили трактат о непожељним 
лектирама па бих са маргиналног 
али битног вратио се на конкретну 
тему. Да је ,,озлоглашена›› књига 
испрепле тена монотоном 
радњом (Дон Кихот), застарјелим 
рјечником (Горски вијенац) и да 
захтјева више труда за правилно 
поимање (Процес) од неке турбо-
фолк попијевке (изаберите неку 
по сопственом нахођењу), то 
нико не оповргава. Зато се дијете 
и школује, да би једном у живо-
ту схватило шта је то писац хтио 
рећи. Доказ да нема ,,несварљиве’’ 
лектире на попису предвиђене ли-
тературе нам је још један од оних 
очитих. Ако у замишљеном раз-
реду од 30 ученика, барем трећина 
схвати поенту дјела а исцрпном 
анализом професор на наставном 
часу докаже да нису преписали 
резиме из разних, њима доступ-
них, интерпретација већ да су до 
закључака дошли самостално и 
читањем, ми биљежимо мали али 
битан успјех. Слаб омјер се може 
приписати ученичкој поспаности, 
тренутној неусредсређености на 
разговор или хроничној незаин-
тересованости али не и дотичној 
лектири јер је њу схватило макар 
једно дијете. Наравно, о овим 
фактима се мало говори па је тако 
најлакше сав свој бијес, због сла-
бе оцијене, обрушити на невину 
лектиру. 

Оваквим погледом на настав-
ни процес се врши својеврсна 
селекција ученика унутар једног 
разреда и нека је врста природ-
ног раздвајања способнијих од 
просјечних. Он доказује лош ода-
бир средње школе и несразмјер 
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између родитељских и дјечијих 
жеља. 

Осавремењивање лектире је 
обавезно али се оно не смије ура-
дити на штету будућег читалачког 
нараштаја тако што ћемо је поро-
зати на јефтино забавно штиво. 
Наравно, већина ученика ће на 
ово рећи да лектирско штиво тре-
ба бирати између наслова који су 
прилагођени њиховом тренутном 
интересовању али то је немогуће 
учинити јер ћемо у једном разре-
ду имати најмање 15 различитих 
захтјева. Зато и мисију правилног 
одабира треба дати у руке лици-
ма која свој посао просвјећивања 
схватају озбиљно. 

Нисам сигуран у озбиљност 
и стручност људи који тврде да 
су Шекспир, Бајрон и Његош ви-
шак на списку обавезне наставне 
обраде само због неразумљивог 
језика. Архаичност ријечи у 
стиху / препјеву сигурно су 
мање разумљиви данашњем 
средњошколцу него његовим 
вршњацима у вијеку у којем су 
стасавали поменути пјеснички ги-
ганти али не смијемо их занемари-
ти јер су они доказ мијена у језику 
и квалитета пјесничког језика као 

функционалног стила. Битисање 
савременог човјека је немогуће 
замислити без Питагорине теоре-
ме, Њутнових закона и сличних 
вриједности прошлих вијекова 
али само је књижевност добра 
за перфорације (по мишљењу 
обијесних родитеља и душебриж-
ника). 

Ученицима се мора (не само 
гимназијалцима) представи-
ти хронолошки развој наше и 
свјетске књижевности, како због 
језичког тако и због мисаоног 
елемента у дјелима. Без тога, на-
рушава се природни ток једног 
наставног предмета који би уче-
нике требао подучити исправном 
писању, ораторству и синтаксич-
ки правилном ,,везу›› реченице 
или стиха а гдје ћемо пронаћи 
ваљане примјере за то ако не код 
класичних аутора?! Извињавам 
се што код популарних писаца не 
увиђам версификаторски таленат 
једног Шекспира или Његоша. Не 
желим ниподаштавањем унизи-
ти вриједност дјела или ученост 
њихових аутора али зашто би 
читали поклонике а не њихове 
узоре? Изрекламирани бестсе-
лер (у просјеку) не потражује 

размишљање нити потрагу за уни-
верзалном поруком па самим тим 
и треба бити штиво које се чита у 
слободно вријеме, зарад одмора 
од активности. Постављањем њих 
у списак лектире, уназађује се труд 
многих наставника да унаприједе 
ученичко знање. 

П о н и ш т а в а њ е м  ц р т е 
озбиљности, коју школа као ва-
спитно-поучна установа мора 
имати, и допуштањем ученицима 
да се забављају на рачун лектире, 
може имати и супротан ефекат 
– трајно поклоњење забавном 
штиву. А гдје смо онда? Мукот-
рпан је процес искоријењивања 
лоших навика. Ученици не морају 
вољети или уживати у настави 
српског језика и књижевности 
јер то јој и није функција. Нисам 
строги заговорник идеје: ,,ред, рад 
и дисциплина›› али претјераним 
повлађивањем ученицима у по-
гледу лектире ће довести до 
непожељне посљедице из првих 
редова овог писма – лијености.

Добра основа је битна ставка 
у правилном васпитном одгоју. 
Зато је основношколски пробир 
лектире изузетно битан. Прави-
лан слијед налаже да се у раним 
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разредима основне школе ђак 
упознаје са књижевношћу преко 
,,најлакших›› наслова дјечије ли-
тературе. Бранко Ћопић, Мира 
Алечковић, Душко Радовић, 
Љубивоје Ршумовић и Десанка 
Максимовић су аутори многих 
дјела која би могла увести дијете 
тог узраста у чаробни свијет 
ријечи. Преко пјесама и лакше 
прозе долазимо до периода када 
је битно правилно избалансирати 
романтичарско-авантуристичку 
црту код ученика (виши разреди 
основне школе). За овај узраст се 
препоручује проналажење сав-
ремених (наших и страних) пи-
саца талента приближног оном 
Жила Верна, Џека Лондона и Х. 
Џ. Велса јер би савременије теме 
оплемениле ученичку машту и до-
бро их припремиле за озбиљнију 
књижевност.  Не би било згорега 
за исту сврху употријебити и неке 
стрипове али више као испомоћ с 
којом би се боље појаснила истот-
рачност двије умјетности.

С р е д њ е  о б р а з о в а њ е 
подразумијева бистрији и 
студиознији приступ па бих овдје 
нагласио да се за избор текстова у 
Читанкама и избор лектира треба 
побринути одговорно лице које 
има радног искуства у средњој 
школи. Питања из озбиљнијих 
лектира (Дервиш и смрт; Мајстор 
и Маргарита) се морају облико-
вати на основу интелектуалних 
могућности просјечног учени-
ка. Сигурном разумијевању би 
највише помогла пројекција 
постојећег филма/представе у раз-
реду али тек по прочитаној лекти-
ри и одрађеном макар једном на-
ставном часу предвиђеног за њу. 

Млитавост радње (поспјешене 
обиљем епизода) многих романа 
типичних за реализам (Ана 
Карењина; Чича Горио) су највећи 
непријатељи ученичкој прибрано-
сти и пажњи па их они због тога 
често класификују као ,,досадне’’. 
Ови ,,класици’’ сигурно не могу 
издржати утрку са неким савреме-
ним аутором, који се не исцрпљује 
много при детаљисању већ све 
подређује брзини разрјешавања 
романескног сукоба. Да се Толстој 
и Балзак, као магови ријечи, не би 
постидјели потоњих генерација 
због замјењивања са неким 

мање достојним писцем, наш-
ли смо вишеструко рјешење. 
Француски натуралиста Емил 
Зола је сигурно адекватан као 
замјена за једног од два наведена 
аутора. Темпо овог врсног писца 
у Нани и Жерминалу не опада с 
бројем страница а бритак опис 
лица и ситуација задовољио би 
и веће цјепидлаке од просјечног 
тинејџера. Постављањем рецимо 
Нане у лектирски репертоар не 
губимо ништа са језичке стране 
(јер је Зола и по том питању 
перфекциониста) а приде угађамо 
и ученицима жељним путеније 
књижевности. 

Исту рецептуру проналажења 
врсних писаца (чија дјела су 
пријемчивија укусу млађарије 
од дјела савременика им), треба 
примијенити и у одабиру још пар 
лектира или текстова за обраду. 
Тако се може одабрати нпр. нека 
Чеховљева новела (Павиљон 6), 
Михаиловићев роман (Кад су 
цветале тикве), Ковачевићев ко-
мад (рецимо Радован Трећи) или 
Самоковлијина приповијетка 
али не науштрб оних чији оп-
станак у нашој књижевности је 
већ упитан (Стерија, Игњатовић, 
Ранковић). Такође, треба избјећи 
субјективизам при избору дјела 
савремених живих писаца, због 
могућих сукоба интереса.

Референце на стрип, филм и 
популарну културу би се мора-
ле узимати као помоћно сред-
ство наставника, с којим ће овај 
на лакши начин допријети до 
ученичке свијести, али не и као 
посебна наставна јединица. На-
ставник се и на часовима језика 
може позивати на класичне, 
,,неразумљиве’’ писце. За приказ 
разлике у дијалектима не нала-
зим бољи примјер од Крлежиних 
Балада Петрице Керемпуха. 

Многе су предности али и 
мане овог дјелимичног мијењања 
а овим чланком смо само зачеп-
ркали по површини. Закључујем 
са ставом да је прекрајање спи-
ска лектире потребно али не 
с повлађивањем којим би, по 
мишљењу већине, успјели при-
добити ученичку масу ,,чтенију››. 
Ученике који заборављају пи-
сати сопственом руком због 
прекомјерног коришћења модерне 
технологије или оне задојене зада-
цима из смјехотресног уџбеника 
Комункација (које су се тихо 
ушуњале у наставу српског језика), 
не можеш ни софистицираним 
штивом привући књижевности.

Употребљавајући хиперболу 
желим нагласити да ће бесловесно 
транжирање лектире (које се може 
наслутити у блиској будућности), 
имати за посљедицу сљедећи ег-
зодус: одбацивање стихова једног 
Бајрона зарад поетске неологиз-
мичке унцутарије Фрање Туђмана.

Милан МИЛОШЕВИЋ

ОВЕ ЋУ ЈЕСЕНИ

Ове ћу јесени покушати
да не личим на Јесењина
ни слова нећу написати
против Троцког или Лењина

нећу показивати муда
властима и њеним људима 
то је већ радио Неруда
и многи са већим мудима

да будем још један Дон Кихот
ја - племенити хватач зјала
док пролази једини живот
нећу, не желим, нека хвала

не желим борбу, нећу ни пат
бесмисао фигуре миче
теоретисао већ је Кант
лудаке надахнуо Ниче

да се предам, исто, нећу,
на предају док љубав зове
мало шта мирише на срећу
а све на нове Казанове

Исто вријеме, исто мјесто
радња к›о у Аристотела
Рембо опет писати прест›о
Бодлер дошао из бордела

доста сам био други неко
и крио се иза заноса
умбертисао док је Еко
варгасовао док је Љоса

ове ћу јесени, стога,
напустити разјарени строј
и све док не пронађем Бога
бити свој, бити свој, бити свој...

Mилан РАКУЉ
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ДУЖ КОРИТА

Напријед, полеђино!
Као и увијек до сада
Помрачена слава још наређује
Одсјеченим главама
Бесмртне пјесме маме осмијехе
 
Историјо, намигушо!
Поново вир гута и скупља мисли
Страдање има најљепше име
Зариче борбу: Напуштена дјецо,
Не удаљујте се превише
 
Српска земљо, миљенице!
Поново си мортус пијана
Од суза и од крви
Поломљених прстију и кичме
Потученог поноса, пољуљане вјере
 
Љепото, доброто, простото!
Пјевају клетве, духови ведре
Остаћете живи, благородни, туђи
Ако заурлате сложно: Нисмо ми
Они због којих сте потезали ‘вамо
 
Побратими, посестриме!
Нисмо више добре кавгаџије
Још лошији парничари
Ал’ смо људи, Срби, црви
На свадбама и погребима
 
Лице црно, лице сјајно!
Пружи поглед своме роду
Дуж корита, до матице
Па натраг под мјесечину
Ван закона, без логике
 

Ја слова знам, ријечи ме муче
Нисам вичан да проћердам вијек
Низ литице, преко мора
Гдје су пали сви, затурили траг
 
Али, осјећам, има нешто јаче
Ковачница кама са срца, студенца
Гутљај запечаћене очеве ракије
Прескоче ли мене, неће првенца

ПОГЛЕД ПРОРОКА

 
 
Ни у једно срце није завирено
Ниједан дуг још није откупљен
Нема пута који води натраг
Ни зрна које поново израсте
 
А све је већ виђено и речено
Љубљено, оплакано, посвећено
Свако је имао поглед пророка
Притворну устремљеност ловца 
 
Само једно сједињујуће начело
Ствара снагу да умилостиви дух
Утјеши удовицу цијелога свијета
Исплете амајлију око леденог врата
 
Никоме не треба резервно богатство
Прекомјерна срећа, загонетан траг
Нема тајног плана за најтежи дан
Није се славило што се није газило
 
Све су то листови исте књиге
Кукавичје пјесме што сагињу главе
Сами су себи постајали сврха
И избрисали пут који води натраг

МЕЂУОЧНИЦЕ

 
Не познаје ову собу
Не сјећа се када је
И одакле ушао. Зашто?
Све му је унутра туђе
Иако само он зна 
Гдје су кључеви
 
Све је овдје хладно, оштро
Безоблично. У међуочнице
Све му се сабило
 
Не зна ни да ли стоји
Клечи или лебди
Не чује своје кораке
Не умије да напипа врата
 
Скитница на неколико
Квадратних метара
Странац на мјесту рођења
Шта је ово? Ланци или љуске?
Гријех строваљен на његову душу
Или опомена: Хоћеш ли коначно
Да окусиш живот?
 
Заиста човјек
Све теже подноси себе
Уморна му јетра
Од кљуцања 
Све теже се обнавља
 
Отета ватра пламти
Али не грије више
Само су окови
Ужитак врели
Али не људинама
Већ орлуштинама
Исцрпљен, изможден, израбљен
Собом, јаче од смрти
Одсјечен, разоткривен, огољен
Гњеван, докон
Неспособан да сања
Човјек не припада ником
Ни са собом у сродству
Само зидови и окови
Као Антитијела
 
А он би да лети
Жезлом витла
И простор да дијели
На криве чести
Међуочницама

( Из збирке “Човјек надомак себе”, 
Просвјета, Бања Лука, 2016.)

Ђорђе ВУКОВИЂ
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Међународни књижевни сусрети у Бања Луци

ДОБРО ЗА ПОЧЕТАК

У програму и овогодишњег Сајма 
књига, којег „Глас Српске“ 

органитзује овдје, нашли су се и 
други Међународни књижевни 
сусрети „Бања Лука 2017“, а које је 
организовало са организаторима 

Сајма Удружење књижевника Рер-
публике Српске и ррајали су од 13 
до 16. септембра ове године. Уче-
ствовали су Вјечеслав Купријану 
из Русије (пјесник који је добио на-
граду бањалучких Мешународних 

књижевних сусрета и који је отво-
рио Сајам књига), затим Наталија 
Ромарчук и Људмила Снитенко, 
такође из Рудије, Бенедикт Дир-
лих из Њемачке, Татјана Житкова 
из Литваније, Алексеј Вробел из 
Енглеске, Јан Гавура из Словеније, 
Звонко Танески из Македоније, 
Лалка Павловна из Бугарске, Ра-
домир Уљаревић из Црне Горе, 
Селимир Радуловић, Душан 
Стојковић, Давид Кецман Дако и 
Мићо Цвијетић из Србије, те Ран-
ко Рисојевић, Ранко Прерадовић, 
Жељко Пржуљ, Анђелко Анушић, 
Берислав Благојевић и Михајило 
Орловић из РС.остварен је заис-
та занимљив програм сусрета, а 
уведена је и награда Сусрета, која 
ће се сваке године додјељивати у 
оквиру програма ове занимљиве 
манифестације. 

Наравно, главнина програма 
одвијала се на самом Сајму књига 
и сајмишту, затим у Вијећници 
Културног центра Бански двор, у 
Гимназији, на у кафани „Сплав“ 
на Врбасу и другдје у Бања Луци, 
што је значајно обогатило кулутну 
сцену овог града.

С.Т.

ПОНОЋНИ ЗВУЦИ

У поноћне слатке часе кад царује анђ’о мира,
Као болник са постеље, тужно јекне моја лира.

Зашто цичи тако позно у свечане мирне часе —
Кад ни зефир тихе ноћи с меким цвећем не игра се?

То духови ноћи неме, што нечујно светом блуде,
Додирују струне њене, успомене да пробуде.

Да подигну црни вео са прошлости моје сретне,
Што у мрачном гробу труне, к’о у зиму равни цветне.

Ох, врати ме, песмо мила, на обзорје прошлих дана,
Да с висине среброзрачне бацим поглед дуж пољана.

И де у сретно певах доба, у заносу бурних снова,
А где сада тужно лежи потавнели низ гробова.

(1897.)

Петар КОЧИЋ
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Разговорник: Коља МИЋЕВИЋ, књижевник

ПОЕТСКИ ИДИОМ  
СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Као и сваки Бањалучанин, врло често сам пролазио 
Градским парком, испод сјајног Кочићевог споменика, 
али никад нисам прошао да нисам прочитао тај знани 

текст Кочићев „Ко искрено...“

Коља Мићевић, легендарни је 
Бањалучанин са париском, 

односно београдском адресом 
који је посљедњи пут боравио 
у свом родном граду за вријеме 

52. Кочићевог збора. Тада му је у 
Културном центру Бански двор 
на свечаној академији уручена 
“Кочићева награда” коју поред 
Завичајног удружења “Змијање”, 

од ове године, додјељује и Град 
Бањалука. Град је по први пут по-
стао и суорганизатор Кочићевог 
зборовања, што је поменутој 
награди дало једну тежину, јер 
се Бањалука на овај начин бар 
донекле одужила свом заслуж-
ном грађанину. Захваљујући 
Кољином књижевном раду о 
Бањалуци се деценијама уназад 
у најпозитивнијем свијетлу го-



Сутра Сутра Сутра Сутра Сутра

10 28. октобар 2017.

Година 2  •  Број 3

ворило у свијету, а поготово у 
Француској гдје се Коља поред 
оригиналног књижевног ства-
ралаштва, бавио и превођењем 
овдашњих и свјетских писаца. 
Како је Мићевић награђен за 
цјелокупно књижевно дјело о ис-
том би се могло опширно и на-
широко. Међутим, када смо се 
нашли у башти хотела Босна да 
поводом награде урадимо два 
интервјуа, један за “Независне 
новине”, а други и опширнији за 
часопис “Сутра”, Коља Мићевић 
није хтио да прича о својим 
књигама и достигнућима, него 
искључиво о Кочићу. Са тим смо 
се одмах сложили (договор и тер-
мин за интервју брзо су «пали»), 
а разлог је једноставан. Коља 
Мићевић овјенчан је наградом са 
Кочићевим именом, јер га поред 
припадности истом крајишком 
завичају, са овим писцем повезују 
три ствари. То је прије свега, како 
је констатовао стручни жири 
на челу са Стеваном Тонтићем: 
“најбогатији, најразигранији, лич-
ни поетски идиом српског језика, 
на којем Мићевић мисли и пише 
с кочићевском посвећеношћу”. 
Потом, даље утврђује жири: 
“то је слободарски дух пјесника 
Мићевића који се није удварао 
ниједној власти, била она домаћа 

или страна, бранећи свој ствара-
лачки интегритет и свој живот-
ни избор и пут, бранећи начело 
једнаких права и слобода за све 
људе овог свијета.” И трећа по-
везница Мићевића и Кочића 
јесте да је овај први о другом “на-
дахнуто писао”, те да је “о његовој 
књижевности држао предавања 
студентима славистике у Паризу, 
па је, узимајући у обзир све речено 
аутор који је несумњиво достојан 
да буде овјенчан овом награ-
дом”. Како, пак, Мићевић мисли 
и прича о Кочићу данас, доноси-
мо у овом опширнијем, али не и 
незанимљивом разговору.

СУТРА: Остајете при том да 
причамо само о Кочићу?

МИЋЕВИЋ: Да, мислим да је 
та тема довољна, и мислим да је 
тренутак да се поприча о Кочићу. 
Увијек је тренутак да се прича о 
њему, али ето, пошто сам ове годи-
не добитник награде са његовим 
именом, можда је најбоље да сад 
говорим о том писцу којим сам се 
на свој начин бавио. Ја сам пре-
водилац поезије, пишем поезију, 
пишем о поезији, али сам се 
стигао бавити и Кочићем, иако 
нисам стручњак, али мислим да 
сам више него љубитељ. Дакле, 

покушао сам тог писца, који је 
одавде и који је претеча свих нас 
овдје који пишемо, схватити на 
свој начин. Покушао сам да га 
пренесем ван окружења у којем 
је живио и стварао. Ја сам добит-
ник „Кочићевог пера“, „Кочићеве 
књиге” и „Кочићеве награде“ и 
можда сам једини до сада са те 
три награде. Мислим да сам то 
оправдао овим што сам досад 
учинио са Кочићем и у овом раз-
говору бих хтио да направим неку 
хронологију и да сагледам шта сам 
ја то радио са Кочићем и како је 
то текло. Мислим да то може бити 
корисно као неко искуство, и ли-
терарно, али и више него литерар-
но, као животно, наше заједничко 
искуство. Кочић је још увијек по 
мом мишљењу писац којег нисмо 
у потпуности схватили и којег 
не можемо да схватимо. Он је 
издржао све промјене укуса, све 
промјене литерарних мода и ни-
кад није доведен у питање, што 
је исто једна значајна чињеница. 
Имате писаца и у великим лите-
ратурама, као што су Француска, 
Енглеска, Њемачка, који су били 
Кочићеви вршњаци, а који сад 
више не постоје, а у свом време-
ну су нешто представљали. Кочић 
је у том смислу упоредив само са 
оним писцима из Европе који су 
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се на један чудноват начин у не-
ком тренутку појављивали као 
богомдани. Један такав писац је 
рецимо Данте Алигијери који се 
појавио у Фиренци. Додуше, неке 
су ствари биле и условиле да се он 
појави, али рећи ћемо да се ипак 
појавио сам од себе. Тако исто 
мислим да се и Кочић појавио сам 
од себе. Имате Фиренцу, имате 
Змијање. То су два простора у исто 
вријеме врло далека и врло бли-
ска, јер су означени људима који 
су те просторе учинили таквима 
да нас занимају. Не туристички, 
него магично и свеукупно. Један 
трећи аутор који је занимљив за 
нас је рецимо Франц Прешерн, 
словеначки пјесник који је не-
што прије Кочића, у Словенији, 
обавио готово исту ствар као и 
Кочић на простору Босне. Пре-
шерн је под истом аустријском 
влашћу трпио исти притисак, 
исту врсту унутрашњег прогон-
ства као и Кочић, и био је жртва 
те власти. Прешерн се изборио за 
словеначки језик, а мислим да је и 
Кочић успоставио  неке литерарне 
вриједности српског језика, које 
су и сада важне за све који овдје 
живе. Тако да мене занимају ти 
односи изван оног локалног. На-
равно, Кочић је локални писац, 
али са свим елементима универ-
залног.

СУТРА: Кочић се појавио 
када је српска књижевност 
излазила на свјетску сцену 
и данас га књижевна 
критика без икакве дилеме 
назива претечом Иве 
Андрића и Бранка 
Ћопића...

МИЋЕВИЋ: Он је апсолутно 
претеча. Њих двојица то никад 
нису порицали. Иво Андрић је на 
неки начин то стално подвлачио. 
Можда тако нешто није чак ни 
довољно било схваћено раније. 
Кочић је прошао једну врсту 
чистилишта. О њему није било 
толико приче, мада је он, да се 
разумијемо, стално постојао. Био 
је на крају крајева школски писац. 
Међутим у једном периоду није 
довољно озбиљно узиман. Био је 
можда више као нека појава која 

је, заједно са својим дјелом, суви-
ше површно схватана. „Јазавац 
пред судом“ је схватан као једна 
обична сатира, а ради се о једном 
метафичком дјелу, које још није 
прочитано, није протумачено и по 
мом мишљењу није представљено 
свијету. То је један дијамант 
језички, филозофски и поетски 
који не постоји  као примјер у 
другим књижевностима.

СУТРА: Нигдје не постоји 
дјело које је једну читаву 
царевину извело пред суд, 
а „Јазавац пред судом“ је 
заправо Аустроугарска 
пред судом?

МИЋЕВИЋ: И Аустроугарска, 
наравно. Све је ту доведено пред 
суд, у томе и јесте ствар, али оно 
што је чудесно са Кочићем и са тим 
дјелом, јесте да је он то дигао на 
такву висину. Узмимо за примјер 
само онај увод „Јазавца пред су-
дом“, који је уклесан на спомени-
ку Петру Кочићу у истоименом 
парку. Као и сваки Бањалучанин, 
врло често сам пролазио туда, 
али никад нисам прошао да ни-
сам прочитао тај текст Кочићев. 
Знате, сваки текст који прочитате 
након извјесног времена почиње 
да блиједи, али овај никад није 
изблиједио. То, „Ко искрено и 
страсно....“ је тако моћно и тако 
јединствено да ми никад није било 
довољно тог текста. Тај текст који 

стоји на споменику врло је добро 
изабран и врло добро преломљен 
да личи на један катрен, а у ства-
ри то је једна реченица Кочићева. 
Кочићеве реченице имају драж 
и моћ поетских акорда. Кочић је 
ту направио акорд чудесне снаге 
и ја то „Ко искрено и страсно...“ 
поредим са почетком Бетовено-
ве Пете симфоније. Док слуша-
те Бетовенову Пету симфонију 
ви останете на извјестан начин  
стресени, осјећате неки ударац. Е 
ја тако осјећам тај Кочићев нат-
пис и ту реченицу која ми до сада 
није никада до краја рекла све. То 
је моћна реченица.

СУТРА: Такође, ту реченицу 
лично сматрам ремек-
дјелом...

МИЋЕВИЋ: Заиста, то и јесте. 
Једно ремек-дјело у минијатури 
које је заправо и било мој први 
сусрет са Кочићем. Други сусрет 
било је школско читање „Јазавца 
пред судом“. Тада, са неких два-
наест-тринаест година нисам ни 
читао озбиљно. За мене је јазавац 
био једна смијешна животињица, 
тако да ми је то тада било све 
као нека лака игра. Међутим, у 
бањалучком Народном позориш-
ту се појавио један глумац који је 
играо „Јазавца пред судом“. Био је 
то Владо Зељковић. Не знам коли-
ко је тај човјек познат сада, али он 
је током двадесет година изводио 
„Јазавца пред судом“. Изводио га 
је у Стричићима и у разним при-
ликама. Ја сам ту његову изведбу  
гледао можда седам или осам пута. 
Е, тада, послије тог трећег сусре-
та са Кочићем, схватио сам да са 
тим писцем постоји нешто више. 
Сама појава Владе Зељковића, на-
чин на који је он то играо, била 
је комбинација ријетко остварена 
оног што бисмо назвали Комедија 
дел арте, водвиљ, нешто народно 
и нешто винуто на највише ви-
сине које понекад осјетимо када 
слушамо Бећковићеву поезију 
рецимо. Дакле, кроз позориште 
сам у ствари стварно схватио тог 
„Јазавца пред судом“ и осјетио сам 
да је Кочић нешто више него што 
сам ја могао да замислим, тако да 
име Владе Зељковића изговарам 
са радошћу и са носталгијом која 
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се подразумијева, јер је он овом 
граду подарио Давида Штрбца 
не банализујући ту улогу. И то 
је најважније, јер се Кочић може 
банализовати као и сви велики 
писци.

СУТРА: Име Владе 
Зељковића данас је 
познато само ријеткима у 
Бањалуци, али они који 
говоре о њему, спомињу га 
исто као и Ви са великим 
поштовањем. Мени је 
рецимо носталгија везана 
за неко новије вријеме, 
када је у Нароном 
позоришту Петар Краљ 
играо Давида Штрбца...

МИЋЕВИЋ: Послије су неки 
глумци наставили ту традицију 
играња „Јазавца пред судом“. 
Постоји неко гранање тог лика, 
који је за мене чиста магија. 
Мислим да се у вријеме Владе 
Зељковића представе нису сни-
мале. Можда је то штета, можда 
је и добро. Они који су видјели 
памте још. Ја још памтим толико 
добро, да сам понекад чика Вла-
ду сретао овдје у пролазу а нисам 
се усуђивао да му се јавим, мада 
сам знао да поздравим. Он се и 
у ходу и у понашању прилично 
поистовјетио са ликом, не на ди-
ректни начин, али је имао нешто 
исконско што је требало том лику.

СУТРА: Многи критичари су 
Давида Штрбца назвали 
најпаметнијим српским 
сељаком. Покојни 
професор Миодраг М. 
Вулин, осим „Баште 
сљезове боје“ рецимо није 
волио Ћопићева дјела, јер 
је Ћопићевог сељака за 
разлику од Кочићевог 
сматрао глупим. Да ли се 
слажете са професором 
Вулином да би сељак у 
литератури требало да 
остане мудар и паметан, 
какав је био Кочићев 
Давид Штрбац?

ВИНСКИ СОНЕТ

Вршећи вољу
винских отаца
у лирском пољу
то Каца

на Кољу
баца
икс пољу-
баца

које овај
одвај
-када

пожудно
купи пада-
јући још у дно!

ПРОЛОГ

Кад ми принесу рам
тај, и ако позлата
која сва позната
значења крати нам

Мало пре спадне, знам,
загледан изблиза
у лик који излиза
времендах, бићу сам.
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МИЋЕВИЋ: Вулин и ја се 
нисмо никада упознали, али смо 
знали један за другога. Да вам ка-
жем, тешко је манипулисати са 
јунацима. Тим прије што је Кочић 
узимао јунаке које је познавао. 
Његови јунаци из приповиједака 
су они који су живјели у његовом 
окружењу. Рецимо зна се да је Лујо 
из „Јаблана“ био је један дјечак 
који је стварно постојао, зна се 
кад је живио и кад је умро, па и 
Давид Штрбац је био стварна 
личност. То су личности, појаве 
и догађаји који нису дошли из 
Кочићеве фантазије или слобод-
не интерпретације и имагинације, 
него заиста из оног што је виђено. 
Сељаци су били другачије трети-
рани у Кочићево, него у Ћопићево 
вријеме. 

СУТРА: Вјероватно се у тим 
различитим описима крије 
сукоб на релацији 
религија-комунизам, 
тежачки живот из којег 
није било бијега са 
временом када се са села 

систематски бјежало у 
индустријску револуцију? 

МИЋЕВИЋ: Милим да је 
Кочићев боравак у манастиру 
код оца пуно учинио да види и 
да чује, међутим мислим да је тај 
бијег којег помињете постојао 
и у Кочићево вријеме. Његово 
Змијање и тад као и сад било је 
напуштено. На Змијању не треба 
живјети, тамо се одлази. Змијање 
је једна планета, једна висораван 
космичких размјера. Е Кочић је 
ту видио неке ствари које није 
видјело човјечанство, као на 
Хималајима, Кољдиљерима, или 
у нечему или на нечему што тре-
ба да појмимо због те енергије 
и свјетлости коју је он примио 
живјећи ту. Зато ја Кочића поре-
дим и са Теслом. Тесла је исто тако 
имао тај свој свјетлосни тренутак, 
а Кочић је баш због тог поднебља 
и тла постао то што је постао. Он 
је изабраник, да се разумијемо, и 
као такав он је и остварио своју 
улогу. Остварио се потпуно и 
мислим да ће док је свијета и 
вијека то увијек бити видљиво. 
Ја се Кочићем нисам бавио као 
стручњак, али размишљам, и сту-

дирао сам књижевност и бавио 
сам се тим стварима. Бавио сам 
се више страним писцима, што је 
исто било потребно и због тога ми 
неки појмови из Кочићевог живо-
та још нису појашњени. Можда и 
никада и неће бити појашњени. Не 
знамо ми тачно које је Кочић муње 
добијао у своју имагинацију док 
је на Змијању као петогодишњак 
или осмогодишњак примао те 
поруке. Тако да ја њега видим као 
савршеног умјетника, што је врло 
значајно, јер је он на извјестан на-
чин створио себе.

СУТРА: Велики критичар 
свога времена, и умјетник 
изван свог времена...

МИЋЕВИЋ: Јесте, али када 
бисмо једноставно гледали и чита-
ли нека његова дјела видјели бис-
мо да је он готово и један ларпур-
лартиста. Толико је био заокупљен 
љепотом и умјетношћу да је иамо 
тренутке када се као неки ларпур-
лартисти и умјетници удаљавао од 
живота. 

Разговарао:
Милан РАКУЉ
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КАД ЗЕЛЕНО ЖУТИ, 
КАД ЗЕЛЕНО ЖУТИ...

(Стевка Козић Прерадовић:„МЈЕСЕЧЕВ ЗРАЧАК“ хаику 
молитве,  Књижевна заједница „Васо Пелагић“,  

Бањалука 2017)

Ових дана изашла је из штам-
пе лијепо опремљена књига 

хаику поезије Мјесечев зра-
чак истакнуте пјесникиње Ре-
публике Српске Стевке Козић 
Прерадовић. Она је прије „Зрач-
ка “ својим именом потписа-
ла четири збирке истовјетног 
лирког проседеа: „Била сам 
љубичица“ (1998), „Сњежне 
крпице“(2006),“Безвремени 
цвијет, хаику Кочићу“ (2006) те 
„Музику воде“ (2011) показујући 
да има духа, слуха и дара за 
опјесмљавање живота у духу 
далекоисточњачке традиције , на-
равно прилгаођене реалности на-
шег поднебља, личног искуства, 
социјалних и економских окол-
ности ближе и даље историјске 
прошлости који су утиснули свој 
рељеф у доживљај свијета, мен-
талитет појединца и народа и 
назјад има осјећај за језик, за оне 
идеалне форме исказа у којима је 
тијесно у ријечима, а у мислима 
пространо. Хаику сажетост има у 
себи нешто подстицајно:она, (та 
сажетост), говори више од ријечи 
и надраста ријечи хоризонтално 
у смислу све ширих концентрич-
них кругова емоције и вертикал-
но све дубљим продором према 
недосегнутим дубинама, тајни 
бића и егзистенције.

Иначе, као пјеснички облик 
хаику се појавио у Јапану крајем 
XVII вијека, али је свој пуни об-
лик и дефинисано значење добио 
крајем девентаестог и почетком 
двадесетог вијека. Провокати-
ван и подстицајан, увлачачећи 
интезивно чотаоца у ковитлаце 
и дубину својих значења хаи-
ку је нашао, изван Јапана, ново 
плодно тле за „расцвјетавање 
метафора“, најприје у Амери-

ци и Француској, а ускоро је 
пустио коријење и на Балкану 
и ушао у поље интересовања 
припадника спрске књижевне 
елите краја деветнаестог вијека.
(Симе Матавуља или Милоша 
Црњанског)

Хаику је поезија која одража-
ва дух и менталитет, животну 
конкретност човјека из земље 
излазећег Сунца. Јапан је острв-
ска земља чије тле представља 
стијене сгуснуте лаве неких дав-
них вулканских ерупција које су 
се десиле прије почетка људског 
памћења. То тле плива по дубо-
ким морима ужарене магме, а 
подивљали таласи океана гризу 
обале.

Скучен у свему, између опас-
ног тла и непријазног неба, човјек 
је појмио да му природа није пру-
жила оптималне услове, али је 
схватио да мора упознати њене 
ћуди и прилагодити се околно-
стима, јер му живот не пружа 
изобиљне могућности већ такве 
какве јесу , а његово је да се при-
лагоди или да нестане.

И човјек је изабрао савез са 
силама које одређују његово 
постојање и дужину људскога 
рода „под сводом које не чује“. 
Из неодређених стања по-
чео је да ствара расположење, 
а умјестност, по Виготском, 
„започиње тамо гдје започиње 
форма“.

Хаику је пјесма прецизно 
утврђене форме чија се дужина 
не мјери бројем строфа и сти-
хова, него бројем слогова. Хаи-
ку се развија у шеми од 5+7+5 
слогова у чијој сажетости стаје 
читав свијет, сва његова бола и 
љепота. Јер, у овој лирској творе-
вини човјек и природа се стапају 

у једно, човјек доживљава при-
роду као дио себе, он је не по-
сматра извана, него изнутра, из 
себе, из свог бића. У хаику до-
лази до асимилације умјетности 
(поезије) и филозофије (зен) и 
он је, по мишљењу Владимира 
Девидеа,“управо по своме зену 
најпоетичнији облик поезије“.

„Захва љу јући хаик уу“, 
наставља овај аутор, „пјесник 
је пробуђен од егоцентричник 
илузија,он природу не гледа одоз-
го него изнутра, не осјећа да би 
он био над њом већ у њој. Зато 
је види, чује, мирише, опипа-
ва и осјећа истинскије, дубље и 
снажније него онај који је гледа 
кроз наочаре, свеједно да ли ру-
жичасте или црне“.

Тај дух и мирис „природне“ 
поезије пјесници из ових крајева 
су осјетили снажно и искрено. О 
томе свједочи чињеница да су 
неки од њих у земљи  излазећег 
Сунца освајали награде ( Драган 
Студен 1989, Љиљана Вујовић 
Томљановић 1997), док ће 
Станоје Плавшић први објавити 
панораму хаику пјесништва БЛ у 
збирци Дуга  над Врбасом (2008) 
у коју је уврстио 12 пјесника и 2 
пјесникиње, међу којима је била 
Стевка Козић Прерадовић која 
је у то вријеме имала у својој 
библиографији већ четири збирке 
оваквог лирског изараза („Мисли 
у сликама Десанке Максимовић“) 
нашла на свом путу оно што је 
дефинисао Мацуо Башо чији је 
„Вјетар са Фуџијаме“, донио до 
нас сјај и зрелост ове поезије, 
нашла „оно што је суштинско за 
хаику“.

„Мјесечев зрачак“ састављен 
је од три цјелине : „Зелени ки-
моно“ хаику молитве. „Док зе-
лено жути“, наставак молитве 
са Јадранком Стојаковић 2017те 
„Мјесечев зрачак“ ( на дар Ристи 
Кременовићу).
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Све Стевкине пјесме имају 
у својој фактури, у своме поет-
ском ткању и понеку оригиналну 
јапанску жицу. У „Зеленом ки-
мону“ пјесникиња је искрено и 
дубоко проживљено описала ка-
тастрофални земљотрес у Јапану 
2011 који је болно одјекнууо у 
њеној души, ранио је у дубини 
њеног хуманог (човјекољубивог) 
осјећања блискости са свим 
људима на планети. Јер, Јапан 
је свугдје: далеко, преко брда 
и долина, преко раширених 
земаљских меридијана, али и 
сасвим ту; у нашој околини, дво-
ришту, у нашем срцу. („Кад цвјета 
трешња/ далеки Јапан дише / у 
нашој башти“).

Слике катаклизме ( „Задрхти 
Земља.../Из хаоса смрт вреба,/
океан бјежи“; „Сваки је дрхтај/ 
дубином сна измјерио/ људску 
невољу.“; „Гледам цунами/ без 
стида на језику/ ждере обалу“;, 
„Очи и уши/испрате трусни хук, 
лом/ До кад их памте?“) одишу 
упечатљивошћу, истом онаквом 
језом када је и сама доживаљавала 
катастрофалне посљедице 
земљотреса у Бањалуци, који 
је порушио град, донио људске 
губитке и зауставио вријеме ( 
Заустављене казаљке кривог сата 
на Тргу Крајине који је гласно 
опомиње својом нијемошћу.)

Очи у очи двије несреће истог 
разорног интезитета („Велики 
глобус/ за трен смањи несрећу/ у 
Божијој башти“), повезује људе 
(„Ми у птицама / шаљемо љубав, 
наду/ створу незнаном“),подјелом 
смањују бол („Нацртам руке / 
цртеж окачим на зид/ грлим не-
стале“ ), шаље далекој браћи, ис-
тосудбеницима, ријечи поздрава, 
утјехе и солидарности, нуди им, 
иако и ми имамо мало, оно што 
имамо („Ваздух и воду/ најслађе 
намирнице/нудимо госту“), го-
стопримство и искрену подршку.

„Зелени кимоно“, настао 
као непосредни одјек догађаја, 
датиран је у међувремену од 
11.марта до 10.априла 2011. 
Док је још земња дрхтала на ис-
току. Међутим, издавачи нису 
имали слуха за ове хаику мо-
литве. Стихови су изашли пред 

очи читалаца тек шест година 
касније, у „Мјесечевом зрачку“, 
заједно са још двије хаику приче 
у чијој се основној емоционалној 
интонацији , осим крајишких 
распознаје и понеки аутентични 
јапански звук, одјек истовјетних 
судбина „Кад зелено жути“.

„Док зелено жути“, бујно 
лишће младости и полета јесен 
боји у жуто, кида са грана (жи-
вота) и односи у непознато 
(крај), испраћао је посљедње 
дане Јадранке Стојаковић, му-
зичке умјетнице , кантауторке са 
наших простора која је послије 
Олимпијаде у Сарајеву отишла у 
Јапан тамо живјела ширећи своју 
умјетност и тоновима повезујући 
непознате људе и далеке народе. 
Када је једном, усред концерта , 
пред јапанском публиком пала на 
сцени, било јој је јасно да је ис-
текло њено земаљско вријеме и 
да је наступио час повратка груди 
у којој је „зрно клицу заметнуло“ 
(„онђе река и плодом почине“). 
(„Бродимо живот/ свуд сликамо 
снове/ док зеено жути“).

Јадранкин живот била је му-
зика („Киша и сузе/ миксам нове 
арије/ вјетром у глави“; „Наше 
у б а в е/ баладе  на јапанском/ 
пјевуши неко“; „Остајем глазба/ 
вид комуникације/међу људима“) 
музика и незаборављени 
завичајни пејзажи који пружају 
љепоту оку и топлину души 
(„Отвори прозор/Сунце брже 
да уђе/ у моју зиму“; „Спас:Бања 
Лука/ цврткутом опасана /слави 
прољеће“). И док јој се срце пуни 
ведрином пред одлазак, Јадранка 
Стојаковић зна да неће сасвим 
ишчезнути са „жутим вјетром“. 
Остаће њено дјело, њена музика 
којом је она, као и млађани Ристо 
Кременовић, „смрт своју пребо-
лела“.

А млађани Ристо Кременовић, 
готово дјечак, у 21. Години 
живота нађен је (годину дана 
прије Бранка Миљковића 1960)
искасапљен испод савског моста 
у Загребу. Његове убице нису от-
кривене. Случај је током година 
и деценија пао у заборав, али 
је породица покојног младића 
изнијела пред јавност једну већ 

пожутјелу свешчицу стихова под 
симболичним (боље пророчким) 
насловом „Смрт своју преболео“ 
у којој је млади поета изнио сву 
раскош свога пјесничког дара, 
ведрину и љепоту завичајног 
крајолика („Род трешње ранке/
сиви кров зарумени/Дјечак на 
друму“). „Сањив во риче/прште 
драгуљи росе/у земљи Сунца“: м 
„Жетва –лепота/ноћ су разнели 
коњи/На копитама“), свој мла-
далачки полет („Ја сам свој вра-
бац/ носи ме пролећа звон/ кри-
ла-авион“), дрхтај прве љубави 
(„Девојке-траве/ улицом прола-
зи трн/ тражи лептира“), („Ходи, 
Љиљана/ да расечемо јутро/ ко 
лубеницу“), вјеру да ће га пјесме 
надживјети, да је умјетност 
једини мост преко којег се из 
пролазности садашњег тренутка 
може да пређе у вјечност („Реч-
голубица/ Између две празнине/ 
гугуче вечност“.)

Ствекин хаику потврђује сна-
гу њеног талента , искрени хума-
низам, активан однос према жи-
воту и спремност да се одазове 
сваком хуманом подстицају. У 
њеној интерпретацији хаику 
показује најбоље умјетничке, 
али и етичке (филозофске) ква-
литете потврђујући раније из-
речену констатацију да је жи-
вот кратак, а умјестност вјечна 
(Arslonga, vitabrevis) те да је језик 
умјетности универазалан.

Др Зорица ТУРЈАЧАНИН 

Stevka Kozić Preradović 

MJESEČEV 
Z R A Č A K

Čemu dvije fotografije? Od 
ove prve, u životu do one, 
danas, u žitu, prošlo je 56 
godina. Na poleđini prve 
stoji pesimistički zapis, go-
tovo izblijedio: ,,SJUTRA?! 
Sumnjam da ono postoji.’’ 
i inicijali autora M.P. (u 
međuvremenu priznatog i 
poznatog zagrebačkog pu-
bliciste i književnika) koji je 
nedavno umro. Ja imam po-
trebu da odgovorim tek da-
nas: SUTRA postoji i uvijek 
će postojati, bez obzira šta 
nam se događa/lo... i nosi-
mo li štap invalida, dijete, ili 
samo neku knjigu. O tome 
svjedoče svi moji skromni  
rukopisi, objavljeni i ne-
objavljeni, stvarani u vre-
menu lijepom i sumornom,  
između te dvije fotke.
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Двије деценије дефендологије (2) 

у функцији заштите, 
безбједности и одбране 

Републике Српске
Интелектуални  

и сваки други препород је неопходан у интересу 
заштите, безбједности и одбране Републике Српске 

– Образовању треба вратити образ

(Наставк из прошлог броја)
Требамо водити рачуна да не 

склањамо људе који другачије 
мисле, који говоре истину за оп-
ште добро. Тамо гдје сви исто 
мисле, или само један мисли, или 
нико ништа не мисли. То није у 
интересу развоја, већ „свједочи“ и 
иде у прилог корупцији, кримина-
лу и неизбјежном пропадању. Тим 
и таквима треба поручити наук 
познат из кинеске филозофије 
„…ко зна, а не зна да зна-пробуди 
га, ко не зна, а зна да не зна-
научи га, ко зна и зна да зна-
слиједи га, ко не зна, а не зна да 
не зна-клони га се“. Обнова ка-
дрова и друштвени препород је 
нужност. Академска заједница 
треба јачати, треба се „пробуди-
ти.“ Статус професора мора да 
има сигурност у односу на могуће 
погрешне одлуке. Бити критички 
интелектуалац прије свега 
претпоставља спремност да се за 
живот у истини и слободи плати 
најтежа цијена и поднесу велике 
жртве. Једино тако се може при-
падати покрету критичких инте-
лектуалаца. То је било вријеме 
када су идеали људске слободе 
прожимали интелект уалну 
дјелатност. Интелектуалац, као 
радник у области духовних наука, 
ако је већ изабрао да буде чистач 
друштва, у првом реду треба да 
буде чистач језика којим говоре 
моћне друштвене групе. Језик 
„моћних“ открива и прикрива 
оно што је за њих једино важно, 
а то је интерес. У име интереса 

они су спремни да истини пљуну 
у очи. Прави интелектуалац тра-
жи истину о онима који истину 
даве на начин који је за обичне 
људске очи невидљив. Он тражи 
истину о онима који своме инте-
ресу дају узвишено име теорије, 
тражи истину о онима који живе 
од лажи. Социолог, ако није 
друштвено око које види оно што 
већина не види (или неће да види), 
може да окачи своје перо о клин. 
Ако пак види, а неће да оно што 
види саопшти у јасним појмовима, 
онда је и покварен, и не заслужује 
име друга, интелектуалца, обра-
зовног, научног, академског 
грађанина. Многима недостатак 
знања и опште културе не смета 
да јавно суде о ономе што не 
разумију и осуђују оне којима 
нису дорасли, а своју злобу циједе 
из себе, дајући јој узвишено име 
критике. Критика треба да буде 
трајна интелектуална борба про-
тив „анархије духа и режима 
саме глупости.“ Из анализе ду-
ховне климе нашег времена, која 
обиљежава пад филозофског 
мишљења и рационалног ума у 
бујици формализма, прагматизма 
и утилитаризма, може се 
закључити да је положај интелек-
туалаца, у најмању руку, 
неповољан у погледу испуњења 
њихове аутентичне улоге. Због 
тога се све већи број интелектуа-
лаца ангажује у улози вођа поли-
тичких странака, у функцији иде-
олошких месија одређених 
политичких моћи, затупљујући 

своју критичку функцију. Ипак, 
глас независног интелектуалца 
није потпуно замро, а многи по-
менути аутори у Дефендологији, 
као и други аутори, истрајно раде 
на освјетљавању пута до истине, 
супротстављајући се новом ауто-
ритаризму и моралном и 
вриједносном релативизму и ни-
х и л и зм у,  на с то ј е ћ и  д а 
ревитализују борбу против догма-
тизма, сцијентизма и свих видова 
фундаментализма у циљу 
ревалоризације смисла живота. 
Тежећи овом циљу позивамо све 
на духовну будност и мудрост. 
Интелектуална елита Републике 
Српске се у доброј мјери бави 
сама собом и нешто је у 
повољнијем положају од других, а 
најчешће је не занима куда крећу 
п о л и т и ч к и ,  п р и в р е д н и , 
безбједносни, одбрамбени, науч-
ни, нацонални, регионални, ев-
ропски и свјетски процеси. Неоп-
ходно је да се морамо освијестити 
и вратити својим коријенима, 
сами себи, традиционалним 
вриједностима, како бисмо доби-
ли нову снагу и подстицај за развој 
и  б е з б ј ед а н  опс т а н а к . 
„Безбједност за све“ је основни 
мото на којем почива Евроатлант-
ски систем безбједности. Приори-
тетно је да себе прилагођавамо 
Републици Српској, а не Репу-
блику Српску себи, основни је 
мото био, јест и биће патриота, 
ствараоца и протагониста 
Дефендологије. Треба да се више 
плашимо властитих погрешака, 
него намјера противника, али и да 
се запитамо и забринемо због чега 
наука није искористила шансу да 
утиче на политику, а политика 
није искористила струку. Као 
што видите, Дефендологија има 
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добар тим, а добар тим се не рађа, 
већ се ствара. Морамо заштити, 
обезбиједити и одбранити Репу-
блику Српску, јер данас је рево-
луционарно (наводно реформско) 
начело изнад закона и законито-
сти, тако да су сада, „реформе“ 
замијениле револуцију као 
руководеће начело. Многи су за-
видни Републици Српској, као 
што завиде Дефендологији, као 
бренду Бања Луке и Републике 
Српске. Нећемо се на то освртати, 
јер смо одавно научили да је за-
вист ствар моралног нереда. Не-
опходно је да извршимо реформу 
у себи. Тако ћемо дати већи до-
принос реформисању других 
људи, а ослобађати се галамџија и 
такозваних патриота-букача. Бу-
димо поштени, будимо људи. 
Храст је симбол снаге и 
истрајности, а ловоров лист је 
симбол побједе. Будимо и ми 
истрајни. Нека наше побједе буду, 
спортским рјечником речено, фер 
плеј побједе. Пред нама у Републи-
ци Српској је историјска обавеза, 
не само да правовремено 
постављамо права питања, већ 
неодвојиво од тога, да правовре-
мено дајемо и праве одговоре на 
та питања, а у вези с тим право-
времено дефинишемо и оствари-
мо права рјешења. Заједништво 
можемо градити само на 
јединству циљева. Наука се мора 
више укључити у остваривање 
ових циљева, јер провјерљивост 
одваја науку од других система 
вјеровања. Садашња криза чува 
прошла рјешења и таји будуће 

одлуке. Република Српска је 
трајна отаџбина за све оне који је 
прихватају као своју, који поштују 
њен Устав, њене законе и правни 
поредак. Ми нисмо за конфликте, 
за наоружавање, за тероризам, 
али ,нажалост, чињенице показују 
да је наша историја била више 
војна и дипломатска, а мање еко-
номска и културна. Границе, као 
што знате, увијек диктирају јаки, 
никада слаби. При томе не смијемо 
дозволити да нас страначке борбе 
за власт посвађају и тако отежају, 
или чак онемогуће остваривање 
наших стратешких циљева, а ос-
новни предуслов за остваривање 
ових циљева је управо наше 
јединство. Оно је потребније 
сада, него икада. За то смо 
историјски одговорни. Ваљда нас 
је историја научила да страначке 
свађе стално покажу стару позна-
ту мудрост: “Свакој странци ис-
тина је страна, све странке су 
далеко од истине.“ Мир, социјална 
сигурност, слобода и безбједност 
и одбрана за све грађане немају 
алтернативу. Зато је добро да сва-
ко у БиХ у себи обузда зло, јер на 
тај начин доприноси обуздавању 
зла у цијелој заједници (Колаков-
ски), а све што је неопходно да 
снаге зла освоје Републику 
Српску, БиХ и свијет јесте да до-
бри људи не чине ништа (Берк). 
Наша стварност била је тема којом 
се бавила и још увијек бави већина 
аутора у протеклих 20 година 
постојања Дефендологије. Они су 
се бавили и предвиђањима, што је 
битно за научне раднике и науку, 

али и за праксу. Приступи су били 
различити, научни, стручни, по-
литички итд. Критике је било 
пуно. Свако ко избјегава крити-
ку, у ствари не жели да зна. Ко 
истину знаде, а неће да каже, тај 
није далеко од најгоре лаже (Васо 
Пелагић). Приступ готово свих 
аутора је био свјетлост науке и 
здравог разума. Никада у својим 
текстовима нису дозволили да 
питање људских права и слобода 
буде замијењено егзистенцијалним 
квази паролом „ћути и једи.“ Да-
кле, аутори, њихова дјела и добра 
сарадња са институцијама Репу-
блике Српске, Градом Бањалуком 
и свим другим субјектима у Репу-
блици Српској и БиХ, добра 
сара дња са  ака демском 
з а једницом,  невла диним 
организацијама, релевантним 
међународним организацијама и 
институцијама, истакнутим 
јавним радницима и свим другим 
патриотски опредијељеним 
субјектима и појединцима 
опредијелили су нас да ову 
концепцијску, доктринарну, 
стратегијску и патриотску идеју 
р е а л и з у ј емо  у  п р а кс и . 
Дефендологија као теорија, али 
и као пракса је у интересу свих 
грађана без обзира на расу, вјеру 
и нацију, она је у интересу мира, у 
интересу развоја, у интересу за-
штите, безбједности и одбране 
Републике Српске, у интересу ев-
ропског и свјетског мира. Полази-
мо од основног става да су 
безбједност, заштита и одбрана 
Републике Српске основни 
државни интерес, основна 
друштвена потреба, основна 
друштвена вриједност и 
најчвршћа гаранција безопасно-
сти.  Кроз дефендолошко 
васпитање, образовање и 
оспособљавање треба да се из-
врши свестрана промоција на 
стручно-научној основи у интере-
су Републике Српске и Босне и 
Херцеговине и свеукупног јачања 
њихове заштитне, безбједносне и 
одбрамбене моћи. Дефендологија 
је у националним, државним и 
регионалним оквирима постала 
бренд Бањалуке и Републике 
Српске.

Проф. др Душко ВЕЈИНОВИЋ
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Pjesnik nema pravo  
na obične riječi

(Uz rukopis zbirke „Crna riječ“ Aleksandra Jankovića)

Mladosti, neiskusno sviću zore“ 
– opominje veliki Branko 

Miljković, ponajboljih među 
nama, dodavši da „na obične reči 
više nemam pravo!“  U svojim 
mladim danima, jer stradao je prije 
tridesete godine života, napisao je 
iskustvene i veličanstvene, čudnovate 
i kvalitetom do sada neprevaziđene 
na ovim prostorima i na jezicima 
koji su proistekli iz činjenice – 
srpdkohrvatskog.

Shvativši ovu poruku velikog 
Miljkovića da, zaista, pjesnik nema 
pravo „na obične reči“, mlađani 
Aleksandar Janković, ispisujući svoju 
mladost kao „vatru koja pali i žari“, 
posve je novi i svježi pjesnički glas. 
Nije nametljiv, niti mladalački posve 
zanesen u smislu da je neobuzdano 
raspjevan, Janković je smiren i 
pjesnik, vjerovali ili ne, posve „na 
zemlji“. Obvladao stvaralačkim 
umijećem, pjesme su mu dosta zrele, 
ali bez one mladalačke raskošnosti 
i svježine, one bi bile sasma nešto 
drugo. Prvijencem „Crna riječ“ nas 
privodi poetskoj veličini i iskustvu 
sjajnog „čika Prevera“, čijoj se veličini 
klanja i posvećuje svoju neizmejrnu 
pažnju“Barbari“. Nije u njegovoj 
sjeni, niti epigonski blizak, nego 
je posvetnik toj poeziji, započetoj 
u mladošću u kojoj je naš pjesnik 
Janković, a kojom Prever učini 
pravu revoluciju u svjetskoj istoriji 

književnosti, odnosno poezije: „Sjeti 
se/Barbara,/Sjeti se,/kako se Barbara 
/rimuje s Jovana“, veli Janković, 
potvrđujući da se ljubav „rimuje“ sa 
mladošću odvajkada pa do današnjih 
dana.

Poslednjih godina na ovim našim 
prostorima, gdje je izdavaštvo na 
klimavim nogama, pojavljuju 
se prve knjige mnogih autora, 
počev od osnovaca, pa do ljudi u 
poodmakloj životnoj dobi, čak do 
šezdesetogodišnjaka, ali i starijih. 
Primjerive, tri mlade poetese, koje 
imaju jedanaest-dvanaest godina, 
a riječ je o Banjalučankama Seleni 
Berić i Doris Dujaković, te Eviti 
Bojkovac iz Dervente, pojavile su se 
prvim knjigama zavidnog kvaliteta, 
dok prvijencem se javio i Mirko 
Šurlan (1942) čija je knjiga „Dan 
poslije“ posve zrela i veoma značajna 
pojava u našoj poeziji. Ima, naravno, 
ne mali broj i onih prvih zbirki 
poezije koje nisu željenog kvaliteta, 
ali činjenica da se prve knjige 
pojavljuju u javnosti, garantuje da će 
naša poezija, ovdašnja književnost 
uopšte, nastaviti svoj utabani put 
koji je odavno započet. Toj se priči, 
čini se, na najbolji mogući način 
pridružuje i Aleksandar Janković 
prvom knjigom poezije „Crna 
riječ“, koja je u mnogome „nadrasla“ 
prvijence najmlađih, ovdje 
pominjanih poetesa, kvalitetom se 

primakavši već vremešnom Šurlanu 
i njegovom „zakašnjelom“ prvijencu.

Poetski dosta oarvaren i 
samosvojan, Janković je mladalački 
raspjevan, zaljubljen u sebe, 
poeziju, ali i sve voljene, iskazujući 
se spoznajno i bez „zamuckivanja“, 
nudi nam zbirku „Crna riječ“ i 
temelji njome svoje sigurno poetsko, 
književno opstojanje. Otac Boro mu 
je slikar, majka sanjar: “Od ćaleta/ /
sam nasljedio/Kaput i rokenrol./Od 
majke,/Ljubav i tužne oči./A put mi 
se sam ukazao,/K’o snenom proroku,/
Božansko obećanje“./(pjesma 
“Odlazak”) pa otud dovoljan temeljac 
budućnosti pjesnika Aleksandra 
Jankovića koji, stupajući na dosta 
klizavo tlo stvaralaštva ove vrste, ne 
samo da rizikuje, već stupa u redove 
onik koji život svoj poklanjaju „tom 
prokletom životu spisateljskom“, 
kako ovaj vod iskazivanja u 
umjetnosti imenova Kiš. Svjestan je 
toga i on, potvrđuje upravo citirana 
pjesma, a o smjelosti i odvažnosti 
pjesnika Jankovića najpozitivnije 
se izjasnila i moja koleginica, 
velika poetesa Dara Sekulić, koja je 
boravila u galeriji „Zašto nije otišao 
Boro“ Aleksandrovog oca, slikara i 
muzičkog zaljubljenika, Borislava 
Bore Jankovića.

Srećan ulazak u poetski koloplet, 
mladi kolega!

Ranko PRERADOVIĆ

CRNARIJEČ

A
le

ks
a 

Ja
n

ko
vi

ć 
  •

   
C

RN
A

  R
IJ

EČ

Aleksa Janković

Aleksa Janković je rođen 25. 
juna 1994. godine u Mrkonjić 
Gradu. Srednju školu je završio 
na Banjalučkoj gimnaziji gdje je i 
razvio ljubav prema književnosti 
i poeziji. U srednjoškolskom 
periodu počinje da piše i objavljuje 
pojedine pjesme u školskom 

časopisu ‘’Orfej’’. Među najvećim pjesničkim uticajima 
navodi Branka Miljkovića, Vladislav Petković  Disa i Aleksu 
Šantića, kao i strane pjesnike: Vladimira Majkovskog, Alena 
Ginzberga i Šarl Bodlera. U druge interese nabraja sve 
od muzike i sviranja pa do astrofizike. Trenutno studira 
engleski jezik i književnost na Univerzitetu u Banjoj Luci 
gdje i boravi.
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Crna riječ

Riječ smrti.
Šaptanjem u etar,
raste u sebe.

Riječ za sve riječi.
Riječ koja sluša boga
dok ubija.
Riječ koja te gleda dok
masturbiraš.
Riječ koja urniše
po perverziji postojanja.
Riječ koja bira
svoju tamu
da izgovori skrivenu svijetlost.

Crna riječ.
Riječ koja pija zvijezde.
Riječ koja ubija.
Riječ koja siječe.

Budi se kraj.
Poslijednji dah.
Svemir otvara,
Riječ koja
sve spašava.

Kad se piše knjiga

Kada pisac piše knjigu,
Prvo ideju sprema.
Mora je poroditi u glavi,
majka joj um, otac ideali.
Trudan s idejom možeš biti,
jedan čas, jedan dan, čak i devet mjeseci,
u nesreću nekad, ipak,
trudan možeš ostati I život cijeli.

Al’ kad se ideja rodi,
ona je divna, ona je strašna,
počne da se koprca I živi.
Tad je pisac krsti i ime joj daje,
datum i mjesto pamti,
k’o od svog rođenja.
U glavu je sprema, u sjećanja duboka,
i tamo je čuva,
tamo je pazi,
tamo je ljubi.

Onda dođu riječi,
a riječi je mnogo.
Kao i svakom bicu i pisac bi nečim,
da se hvali, I nekom istinu da dari.
Al’ kako, kad mu je okot,
duboko, duboko u glavi.

Mora se doći do riječi pravih,
riječi ljupkih, riječi bolnih ili,
riječi krupnih, riječi skromnih.

Al’ riječi su male naspram ideje,
njihovi padovi, rečenice pregoleme,
vazda ružno piscu se čine,
jer njegova ideja je najljepša na svijetu,
kako da je kakvim simbolima krnji,
il’ zvucima da je davi.
Pa se burna borba vodi,
da se porod u riječi obuzda,
da se kvari i lomi,
da se ruši i brusi,
znoj, krv i suza da se pusti,
da se sve zadovolji.

I napokon onda, kada se
od najružnijeg, najlješpe odabra,
kada se sve odstruže I odlije,
i kad se iza zareza i rečenica,
ideja zadovoljno nasmije,
nastupa žalost najveća,
jer pisac knjizi može sve da obeća, sem:
poslije sve ljubavi, ponora i kriza,
pisac će na kraju morati da je izda.

Udaviću te

Udaviću te
ako odeš,
ako odeš
Udaviću te.

Ti znaš!

Moje ruke svud zalaze
i naće te.
Moje uši su zidovi
i čuće te.

Ti znaš!

Ja ne čujem sebe od sebe
U meni je glas glasniji od mene!

Ti,

jedina poznaješ šapat,
moj si blagi potop,
ćerko tišine

Udaviću te
ako odeš,
ako odeš,
Udaviću te.

To tvoje, to je razgovor čovjeka i Boga.    Dara SEKULIĆ
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Запис из Беча

На кафи са Петром

Недалеко од катердале Светог 
Стефана, дакле у првом Беч-

ком бецирку, налази се један стари 
грчки ресторанчић који носи сим-
патичан назив: „Грчки залогајчић“. 
Окружен старим зградама у стилу 
барока и са прекрасном каменом 
калдрмом испред самог улаза, 
учинио ми се као савршено мјесто 
за попити кафу и мало одморити 
ноге од вишесатног лутања пре-
стоницом Аустрије. Док сједам у 
башту и стрпљиво чекам да ме 
неко услужи, сјетим се стихо-
ва једног сјајног пјесника из мог 
краја и ти ми се стихови у том тре-
нутку учине тачнији него икада: 
„Не видим бржи пут до среће од 
јутарње кафе у непознатом граду.“ 

Врло брзо ми прилази 
дебељушкасти конобар, не 
дозвољавајући ми да с миром 
проучим веома интересантни 
ентеријер овог локала. Са јаким 
грчким акцентом, али и са шар-
мантим осмијехом на лицу ме 
љубазно упита шта ћу попити. 
„Продужену са топлим млијеком“, 

одговорих брзо на њемачком, на 
шта он само благо климну главом 
и хитро се повуче назад у кухињу. 

Ресторан као да је стао у време-
ну. Старе дрвене столице окружују 
округле, неки би рекли и помало 
оронуле столове, а свјеже цвијеће 
прољетних боја, које се несебично 
испрсило према сунцу, даје неку 
посебну чар овом топлом авгу-
стовском јутру. Очигледно је да 
су власници поносни што воде 
један од најстаријих локала у Бечу. 
Цвијеће, стара калдрма и пре-
красне зграде, све то ме подсјећа 
више на Француску, на Елзас, али 
кратки поглед на стара њемачка 
слова на улазу у ресторан ме од-
мах подсјети да сам у њемачком 
говорном подручју. 

Љубазни конобар ме прекиде 
у мојим мислима. Кафа је мириса-
ла фантастично и у том тренутку 
сам заиста осјетио неку неописиву 
срећу. Како је то и иначе обичај, 
мирис кафе је активирао моју 
жељу за никотином, па сам одмах 
извадио кутију цигара из Словач-

ке и припалио једну, осјећајући 
притом неописив ужитак, док ми 
дим испуњава плућа.

Ова година је веома значајна 
у царском Бечу. Ове године се 
обиљежава 100 година од смрти 
претпосљедњег цара Дунав-
ске монархије, Фрање Јосифа. У 
цијелом граду се одржавају раз-
личите манифестације тим пово-
дом, а велики плакати са ликом 
Фрање на свакој станици метроа, 
вам једноставно не дозвољавају, 
да ни на тренутак не заборавите 
ту чињеницу, да је у необично кра-
тком кревету у једној од неколико 
стотина соба у Шенбруну, прије 
тачно сто година, издахнуо велики 
монарх. Те исте године је у некој 
болници у далеком Београду из-
дахнуо још један великан – Петар 
Кочић. Није ме чудио недостатак 
плаката са његовим ликом у ме-
троу. И баш овдје у овом истом 
ресторану, можда чак за овим 
истим столом је тај исти Петар 
за само једну ноћ написао свог 
„Јазавца пред судом“. Свјестан те 
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чињенице, обузела ме је нека чуд-
на инспирација. Извукао сам свој 
лаптоп, јер сам перо и мастило за-
боравио у неком другом вијеку и 
почео да куцкам текст. Могао сам 
да видим младог Петра, како сједи 
за неким од ових столова, можда 
баш за овим, и како у једном даху 
пише једно од најзначајних дјела 
наше књижевности. Вјероватно се 
освртао, вјероватно је посматрао 
људе око себе, а ко зна, можда га је 
нека интересантна особа и помало 
инспирисала. Можда је гледајући 
у њу, мислио на свог Давида. 
Мислећи о томе, одлучих да по-
кушам исто, да погледам око себе 
и да дозволим овој атмосфери да 
ме инспирише. 

За најдаљим столом сједе два 
господина. По мојој процјени, 
између 40 и 50 година. Гледају се 
и причају, не вјерујем да је по-
сао у питању, претпостављам 
да су пријатељи. Обојица су у 
одијелима, можда су изашли са 
посла на кратко освјежење. По-
кушавам да ухватим сваки детаљ 
њихове појаве, а опет, да не буљим 
и тако себе доведем у неугодну 
ситуацију. Два господина почињу 
да се љубе. Страствено. Језиком. 
Мазе се по лицу. Воле се. Мора да 
се воле. 

За столом поред њих је поро-
дица. Типични примјер породи-
це: мама, тата, син и кћерка. Не 
вјерујем да су Аустријанци. Мора 
да су туристи. Само како су баш 
дошли у ову завучену уличицу? 
Можда су се изгубили? А можда 
су и они хтјели да виде гдје је то 
Кочић писао свог „Јазавца“. Све 
четворо сједе мирно и гледају у 
своје телефоне. Само син не гле-
да у телефон. Он гледа у таблет. 
Чекам да проговоре, како бих мо-
гао да створим слику о њиховом 
животу. Чекам да проговоре. И 
чекам. Чекам да подигну поглед. 
И даље чекам. 

Бјесан урлик неког непознатог 
бића ме прекиде у чекању. Ос-
врнух се на другу страну. Дјечак од 
неких 12 година бесрамно урличе 
на неку жену од неких 30-ак годи-
на. У том тренутку претпостављам 
да му је то мајка. Покушавам да 
схватим у чему је проблем. Шта 
је узрок тог урликања, које узгред 
и даље траје. Схватам шта је уз-
рок. Дјечак неће грчки ресторан. 
Дјечак хоће у McDonalds. Чисто 
сумњам да је дјечак икад чуо за 
Петра Кочића. Четворочлана по-
родица и даље не диже поглед.

У башту улази дјевојка. На по-
воцу води пса. Пас има брњицу. 

Мора. То је по закону. Дјевојка 
нема брњицу. Можда би требало. 
Дјевојка сједа за сто преко пута 
мене. Бијесно ме гледа. Окреће се 
према четворочланој породици, 
која и даље не проговара. И њих 
бијесно гледа. Поприлично сам 
сигуран да ова дјевојка једино 
тако може да гледа. Бијесно. Љута 
је. Бар тако дјелује. Пали цигару. 
Узима телефон. Наручује пиво. 
И даље је бијесна. Искрено, мало 
ме плаши. Отац из четворочлане 
породице је устао. Чини ми се да 
мора у тоалет.

Два господина се и даље 
љубе, дјечак који вришти је 
срећом отишао, претпостављам 
у McDonalds. Отац из четвороч-
лане породице се вратио за сто. 
Није ништа проговорио. Дјевојка 
и даље бијесно гледа. Овај пут у 
телефон. Не могу више да видим 
Петра. Инспирација ме напушта. 
Вјероватно не треба да пишем. 
Никад. Зашто сам уопште дошао 
у овај ресторан? Шта сам очеки-
вао? Да ћу написати неког новог 
„Јазавца“? Нисам ја Петар. Један 
је Петар. Наш Петар.

Аљоша ПРЕРАДОВИЋ

                   
                                       ФРАНКФУРТ, Децембар, 1942.

Први дан на жељезничкој станици. Други дан чекања.
Војник Гернхард, први пут угуран у униформу војника, први
пут у животу се смрзавао чекајући воз за Босну. Да није оболио
од туберколозе не би пропустио одлазак његове чете на
Босански фронт. Трећи дан више није могао ока склопити на
тврдој станичној клупи не толико због зиме колико због десетине
блиједих војника који су се коцкали улажући своја ордења
и ратне трофеје. Осим тога његова нова унофрма се
гужвала тако брзо да је почела личити на њихову.
Онда је отишао до Настојника станице Ханса и пожалио
му се. На то је та пијана мјешина устала и заурлала на војнике:
„Колико вам пута морам поновити да сте мртви, ви обични
глупани». Онда је угасио станична свјетла.
И кад их је поново упалио сви војници су нестали. На перону
је остала само једна фотографија коју је очито неко од
мртвих војника заборавио. На њој је нека жена у униформи,
смијешећи се, држала у наручју тек рођену бебу. Војник
Гернхард и настојник станице Ханс нису имали ни толико
времена да проговоре, јер се одмах појавио дуго очекивани воз
који као да је сишао са неба. Горан  СИМИЋ
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In memoriam

ПЕТАР ПАЈИЋ 
(1936-2017)

Чим је променио светом
Песник Петар Пајић
Лако ми је било да верујем
Да ће га прву ноћ дочекати
Најмлађи покојници
Мило Глигоријевић и Лјуба Поповић
И да ће га прво одвести код Десанке
А Десанка Јустину и Николају
А њих двојица Ненадовићима
Љуби и Матији
Па сам му довикнуо
Над хумком у Ваљеву 
Да кад стигне тамо
Каже да их ми овамо
Молимо
Да прота Матија иде у Русију
Љуба у Европу
А Николај у Америку
И измоле да Србију
Пусте са робије
Коју је опевао
И пусте да се брани са слободе.

   Матија БЕЋКОВИЋ

Борис Лазић рођен је 1967. у 
Паризу, где живи и данас. Члан је 
Друштва књижевника Војводине 
и Удружења књижевника Србије. 
Објавио је путописеБелешке о 
Аркадији, 2000, Београд, и Турски 
диван, 2003, Пожаревац, као 
и роман Губилиште, 2007, 
Пожаревац. Поред прозних 
радова, објавио је и следеће 
песничке збирке: Посрнуће, 1994, 
Београд, Океанија, 1997, Београд, 
Страшна музика о бескрају, са 
Гораном Стојановићем, 1999, Париз 

(Самиздат), Псалми иноверног, 2002, 
Сремски Карловци. 

РАЦИЈА, ШТРАНД – ПИТАЊЕ ФОРМЕ*

”Година је четрдесет и друга, јануар, почетак трагичних ”хладних дана”, што је само еуфемистичка метафора 
иза које се крије барбарски покољ војвођанских Јевреја и Срба.”

Данило Киш

Брат би се подсмехнуо на њено име, Сзерéнке,
Дечачком заносу се зачудио стари –
Тетка би са зебњом само рекла: ”Мађарица,
Мађарица!”

(Крхке стабљике људских фигура,
Легуре искапале с вајаревих дланова, над Дунавом, На 
кеју,
О томе, о томе говоре)

То зебња је што шапти: туђи говор весник је смрти.
Шта знају деца? Шајкашке сељанке
Су кретале пут Београда, не Новог Сада.
Тако и мајка.

О, поворке тамне. Гасиле просјај у очима вашим.
Последњи тамо Црњански невин се окупа.
Поворке тамне поворке палих
Ту, под лед, сабише.

Легура искапала с божијег длана, фигура од чежњи,
Од росе, од сања, којом Господ сећаше се себе сама,
У освит себе, у заранак, у цваст – заволех је.

Брат би се подсмехнуо на њено име,
Дечачком заносу се зачудио стари –
Тетка би са зебњом само рекла : ”Мађарица,
Мађарица!”

Борис ЛАЗИЋ

*) Песма «Рација, Штранд – питање форме» 
испевана је у облику хебрејског паралелизма. 
Ослањање на псалме, у краткој балади која 
за предмет има шајкашку рацију, ствар је 
књижевне конвенције још од Селана. Поред 
других погодности инхерентних тој 
специфичној, библијској        форми, она 
допушта и напоредни говор о 
индивидуалном као колективном, односно 
колективном као индивидуалном. То је 
смисао употребе слике легуре у другој и 
петој строфи ове песме.
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Три сутра од јуче
Након много година

Недјељива душа ничем слична
млада у миленијумском нетребању, 
млада нагомиланим богатствима 
непотребним човјечаству ствари. 

Често се узнемири, тешко јој је 
излијечити одвојено тијело, теже
мишљење механичко утјешити. 
Ни данас души не вјерују, Ибн Сина. 

Пливамо, носи нас Водолије слап
ум окоштли не да души одушка. 
Људи се боје душе : Умом 
се не могу доказати све истине. 

Ненаписана метафизика 

Невјероватно је али истинито, 
Каснили сте баш као ми, ми 
Ови што нас најчешће зову 
Балканцима, сељачинама или... 

Још горе, ко зна како још ?

Схватили, господине К. Шмите 
Суштину ненаписаног, метафи-
зике 
Само да знате да су и пјесници 
Таквих тежњи исмијани, и... 

Још горе, ко зна како још ?

Бог се спомиње на све стране 
иако се одавно повукао. 
Дублери су лоши глумци 
али опстају и трају на берзи. 

Све остало је СУПЕР! 
Фе – но – ме – нал – но! 
Непоновљиво! 
Кул! 

Било који град, било гдје

Нијеми смо, без ријечи смо
Ишчупати их не можемо јер 
Не знамо ни гдје су, ни које су 
Ни како да их користимо. 

Лице сине тек над телефоном
Симболима причамо. Помало
Читамо и пишемо, кратко. 
Све друго страшно умара. 

Нерви су нам краћи од кратких 
Рукава. Знатижеља краћа од 
Кратке кафе. Мислећи човјек 
Атак на нашу отупјелост. 

Дођи. Ћути. Блеји. Овдје. 
Или било гдје, свједно је.
Шта су градови и лица сад 
Када је све исто, исто, исто. 

 Љиљана МАЧКИЋ 
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НА ПРОДАЈУ

Босна је Босна.Чија год да је 
била – остајала је увијек своја. 

Патио се сваки човјек који је у њој 
живио, рађале су године, удара-
ле суше, наваљивали сњегови и 
кише, наилазили туђини и оку-
патори, а она остала иста каква 
је била. Свашта су јој радили, 
али брда и планине нису мог-
ли премјештати или уништити. 
Ни вук ћуди нити, пак, човјек 
нарави и памћења сваке врсте, 
никада нису заборавили нити 
промијенили.

У једном малом граду жи-
вио је један узоран и радан 
домаћин. Рођен је на селу и од 
оца је наслиједио имање и рад-
не навике. Никада није пио, а од 
пушача је бјежао. Ако би неко 
хтио да га осуди, најлакше би 
то успио кад би му забранио да 
ради. Оженио се, засновао поро-
дицу и Бог му дао троје дјеце. На-
кон размишљања о будућности 
његове дјеце, коју није хтио да 
зароби на земљорадничком се-
оском послу, одселио се и он са 
села. Земљу није могао да упрти 
и понесе, али јој се враћао кад је 
то потреба захтијевала. Није до-
зволио да плодна земља чезне за 
домаћиновим вјештим и неумор-
ним рукама.

Након живота у малом граду, 
овај домаћин сели се у већи град. 

Налази сигуран посао, на посао 
никад не касни, уредно извршава 
своје обавезе и бива поштован од 
многих. Стара кућа на селу остаје 
забрављена, а мале помоћне згра-
дице око ње чувају стражу.

Будудћи да га је Бог надарио 
многим вјештинама и знањем око 
многих различитих врста посло-
ва, ослањајући се на своју снагу, 
одлучује да у том већем граду на 
сред Српске Босне, у којој су сва 
права и свима другима била за-
гарантована, прави породичну 
кућу. Кућа за углед. Све је на њој 
и у њој било уграђено на савре-
мен начин, већ према стандар-
ду живота у то вријеме и у тим 
крајевима.

Посебно богатство овога рад-
ног човјека била су дјеца. Све 
што је било корисно за њихово 
редовно и ванредно васпитање 
и школовање, отац и мајка су им 
обезбјеђивали. 

Једнога дана појавио се план и 
програм да се дјеца шаљу у неку 
другу земљу као ученици или 
студенти у размјени. Оно што су 
они који су одлучивали морали 
да испуне било је једва избјежно. 
Преко званичне агенције мора-
ла се наћи несрпска породица. 
Тако, нпр. у Америци дјеца су 
смјештана у америчке породице. 
Циљ је био да што лакше и брже 

науче енглески језик. Поред тога, 
требало је да схвате и сагледају 
културу земље у којој се налазе. 
Прихватити туђе дијете, бринути 
се о њему, хранити га и упућивати 
на добар пут, био је одговоран по-
сао, а у исто вријеме доказ да има 
много добрих људи који су спрем-
ни да се жртвују ако је потребно, 
док другоме добро чине.

Син Радован, као најстарије 
дијете оде у Америку.

Није прошло много времена, 
оде и његова сестра за њим. Нор-
мално одласком или остајањем 
везе се не прекидају. А у ‘’туђем 
свијету’’ проналазе се и сродни-
ци, познаници и пријатељи. 

По завршетку средње школе 
Радован се уписује на факултет. 
Касније је и магистрирао. Срео се 
са пријатељицом из младих дана. 
На исти начин и она је доспјела до 
Америке и школовала се. Прора-
дила она стара љубав и још један 
српски брак би склопљен у Аме-
рици. Почињу да стижу и дјеца.

Сестра Радованова такође 
завршава факултет (касније и ма-
гистрира). Налазе се запослења, 
почиње скућавање и живот тече 
неким новим, али сигурним то-
ком.

Шта ће да буде даље? Живе 
родитељи у Босни, раде и по-
дижу најмлађе дијете. Међутим, 
дође вријеме да се и мала отисне 
за Америку. Отац и мати чезну 
за дјецом и по програму спајања 
породице рјешавају да се и они 
преселе у ту далеку и предалеку 
земљу. Зашто? Кренули да стигну 
дјецу, да им се нађу при руци и да 
им се не погубе у шаренилу ново-
га свијета и многим изазовима. 
Уосталом, комшије, вјероватно 
исте крви, али друге вјере, мира 
им не дају. Кад је човјек кућу 
градио, ослањајући се на ‘’брат-
ство и јединство’’, није бирао 
комшије. Сада, овако више не 
мора да се трпи. Бар у Америци 
сви су подједнако (бар званично) 
заштићени законом.
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У Америци, осим социјалне 
помоћи нема ништа на поклон. 
За послодавца вриједиш оноли-
ко колико за њега својим трудом 
и радом можеш да привриједиш. 
Уствари, плата је само мали дио 
онога што си фирми придонио.

Уколико неко не буде на 
располагању да припреми те-
рен, а то је изнајмљивање стана, 
намјештање стана, као и разне 
административне перипетије и 
заврзламе, тешко се снаћи. 

Овај босански трудбеник има 
троје дјеце. Сви су се окупили у 
једном граду. Пристојан стан, по-
неки послић и чување унучади. 
То је што мора да се обезбиједи. 
‘’Кућа – пос’о, пос’о – кућа!’’ 
Наши људи се шале, а ствар је 
озбиљна, и кажу: ‘’ Ја се не сики-
рам. Облачим само пиџаму и рад-
но одијело’’. Друго нити ми треба 
нити имам времена за то.

Уколико ти се, пријатељу, не 
допада, а ти се врати тамо ода-
кле си дошао. Како оставити 
своје највеће богатство – дјецу и 
унучиће?

С друге стране, гдје ћеш се 
вратити. Касно је почињати од 
почетка, некадашњи пријатељи 
те нерадо прихватају, за ново 
запослење већ престарио, а ус-
лови живота сведени на ниво 
животног опстанка.

Вратити се у Босну у којој нико 
ни са ким не прави планове за 
живот и људску слогу за бољу 
будућност, велика је храброст 
или прихватање стварности по 
сваку цијену. У Босну за коју се 
и даље не зна чија је осим своја! 
Остаде човјек у Америци!

Тако, године прођоше, руке 
се уморише, кућа се остави 
забрављена, воћњаци и ливаде 
плачу и росе блиставом росом 
због самоће. Пред том кућом пу-
ном устајала ваздуха, створеном 
тешким радом и знојем, стоји таб-
ла на којој пише: 

НА ПРОДАЈУ! FOR SALE!
Хоће ли се продати, када, коме 

и за колико пара – то још нико  
не зна!

Бога драгог питај!

Драган К.ВЕЛЕУШИЋ

Мој бик Лабуд
Румени водопад јутра пљушти с брда
у шарени вртлог крава и волова
Довео сам мог бика Лабуда
бика што риком љуља  мир брегова.

Данас ће свет крава за њим да полуди
Зато сам му купио златну меденицу
Ја га нисам довео да га продам, људи
већ да му нађем невесту – јуницу!

Куља из свих бикова рика вртоглава,
а Лабуд кад зине бризне бели вихор
Триста чедних јуница и дебелих крава
срчу тај рик сребрни док не нађу извор.

Тада га сваки бик на мегдан зове
па сви бесно насрну на шарено брдо
Лабуд једног на жилу а другог на рогове
три пут рикне и разјури љубоморно крдо.

Људски бол је већи од биковске туге
многи немоћници замаље песнице
Жене крадом трче испод младе дуге
не би ли и оне постале јунице.

То јок, Лабо, доле оружје, разбићу ти трубу.
Ја сам сто вашара момковао узалуд.
Хајдемо под шарени чаробницу трубу
па ти буди човјек а ја твој бик Лабуд!
(1956)

Добрица ЕРИЋ

Исповијест пјесника
Син сам плавог неба превисоког,

рођак орла раширених крила,
све сам људске боле преболо’во,

ја сам једна планетарна сила.

Ја сам бездан – рупа у космосу,
препун људских, одговорних ријечи,

ја сам рана свих рањених људи,
ја сам рана која ране лијечи.

Зато бац’те поглед према небу,
ту ће бити моје гробно мјесто,

не тугујте, горе сунце сија
и орлови пролијећу често.

 Мирко Љубанић
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МАГНЕТИЗИРАНА ВОДА

Вода као терапија

Одавно смо ушли у 21. вијек, 
а савремена медицина није 

у могућности да се суочи са 
одређеним болестима. Свјетској 
здравственој организацији није 
у интересу да излијечи болес-
ног човјека, још увјек се своди 
на покушај и експерименте са 
недјелотворним фармако- произ-
водима. И тако већ више од пет 
деценија тапкамо у мјесту. 

Својом енергијом дјелујем 
тамо гдје је званична медицина 
немоћна или затајила. Резултати 
лијечења биоенергијом одавно су 
познати. Биоенергијом се може 
помоћи не само код болесних 
људи, него и код назовимо здра-
вих као превенција. 

Штетна зрачења су један од из-
вора  негативитета, а утјечу на сва 
жива бића. Код човјека стварају 
подложно тло да се развију бо-
лести. Штетна зрачења су главни 
непријатељ човјеку, било да су 
са земље, из земље или космо-
са. Имамо и зрачење предмета и 
астрална зрачења чија енергија 
долази углавном због погрешних 
поступака особа или дјеловања 
неких утицаја са стране. Простори 
на којима живимо, а који имају ви-
сок степен негативитета одражава 
се неповољно на наше живљење. 
Највећи проблеми настају када се 
зрачења помјешају и створе лепезу 
зрачења. 

Хоћу рећи гдје су доминант-
не скупине негативног зрачења. 
У таквим просторима, региони-
ма, људи немају шансу да буду 
задовољни и да срећно живе. 
Лошим емоцијама, страховима 
узнемиреношћу и све што дово-
ди до тога као лоше и негатив-
не мисле, лоше понашање, бука 
непожељних фреквенција дирек-
тно имају утицај на организам 
човјека. 

Сви ми знамо да је вода из-
бор живота и једна од најважних 
фактора за здравље. Познато је 
да човјека гради 6о % воде и да 
као електролит може да се на-

магнетише, буде кисела, базна и 
да посједује многа друга својства. 

Али је мало познато да се све 
што се дешава око нас утиче на 
воду. Осим што се физички и 
хемијски загађује, вода ако је у 
лошем окружењу, ако негативни 
утицај имамо на њу кроз горе на-
ведено, јако ће се негативно одра-
зити на све што је живо. 

Јапански научници су доказа-
ли да када све факторе запостави-
мо, највише утицаја на воду има 
људско понашање. Лош утицај на 
воду имају негативе мисли, бука, 
мржња и доводи до тога да се у 
води стварају неправилни кри-
стали мутне боје, замућени, па са-
мим тим ко конзумира такву воду 
ремети метаболитичке процесе у 
организму. 

То је доказ да вода памти и 
складишти информације из око-
лине. Насупрот томе чиста из-
ворска вода у мирном окружењу, 
у складу са позитивним мислима 
испуњени добротом и љубави 
ствара најчистије, најправилније 
и најљепше кристале. Само таква 
вода која се уноси у организам до-
води у склад енергију и тијело. Мој 
савјет да се избјегава вода флаши-
рана у пластичној амбалажи јер на 
себе преузима опасне токсине из 
пластике. 

Вода у мојим рукама поприма 
својства магнетизиране воде и као 
таква може се примијенити као 
додатно средство у терапији, може 

да има подупирућу функцију по-
сле терапије биоенергијом. Нарав-
но за то морају постојати услови. 
Хемијске и механичке особине  
воде нама су свима познате. 

Напоменуо бих и то да је вода 
као таква и добар електролит, спо-
собност електропроводљивости. 
Озрачена вода у рукама терапеута, 
коју називам магнетизирана вода 
може да има вишеструку намјену. 

Може се употребити за обра-
ду различитих болести и болова 
у воду купки, воде за пиће и об-
лога. Један од предувјета за то је 
справљање и припремање воде. 
Сваки човјек је позитивно и не-
гативно поларизиран. Па самим 
тим воду можемо припремити 
у два облика као : позитивну и 
негативну намагнетизирану за 
одређене болести. Ако је ријеч 
са болестима са јаким боловима, 
дјелујем на воду лијевом руком, 
а код малаксалости и депресив-
ности десном позитивном.  Нега-
тивно озрачена чаша воде може 
се попити одједном а, позитивна 
у мањим количинама, гутљај по 
гутљај. Иначе воду за пиће зра-
чим пет до осам минута, а ону за 
купање 15 од 20 минута. 

Болесне и осетљиве особе када 
пију магнетизирану воду имају 
посебан осјећај да је вода попри-
мила окус и мирис. Позитивно 
намагнетизирана вода дјелује 
торзирајући, покретачи у самом 
енергетском систему. 

И као таква може се упо-
требити код свих обољења са 
хипофункцијом ( парезе, атрофије, 
хипоестезије, и др. ), уопштено гдје 
је заступљено слабљење функција 
у болесном организму. 

Негативно магнетизирана 
вода може се употребити у свим 
случајевима гдје су обољења 
са хиперфункцијом ( упале, 
неуралгије, контрактуре, и др. )

Позитивно и негативно маг-
нетизирана вода може се упо-
требити и као облога. Ако ћемо 
да употребљавамо као облоге 
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за ране и повреде, морали би се 
придржавати оптималних усло-
ва. Оптимални услови би били 
да температура воде не буде већа 
од собне температуре. У ни у ком 
случају не смијемо употребљавати 
свјежу воду са водовода и бунара, 
јер самим тим могло би доћи до 
нарушавања здравственог стања 
због разлике у температури воде 
и тијела. 

Облоге са позитивном водом 
могу се примјенити у случајевима 
гдје је дошло до дегенеративног 
обољења зглобова, артроза и др. 

Облоге са негативно магне-
тизираном водом код болесних 
од упалних процеса, упале згло-
бова, акутних упала, отворених 
рана као последица нарушене 
циркулације( гангрена) , упале 
мишића и спазма. 

Вода за купање може се упо-
требити, зависно позитивна или 
негативна гдје су заступљена 
обољења са хиперфункцијом и 
хипофункцијом. 

Температура воде мора да буде 
не већа од 37 степени целзијуса, 
нити мања од 34 степена целзијуса. 
Вруће купке немају ефекта. 

Приказ

Завичај као инспирација
(Над књигом Раде Удовчића „Трагови завичаја“)

Насеља Кола, Доња Кола, Зелен-
ци, Перван (Горњи Доњи), Су-

ботица, Голеши и Буквалек које је 
Раде Удовчић песнички описао у 
књизи „Трагови завичаја“ спадају 
у она села која је Милена Плавшић 
опевала у песми „Бањалуко и та 
твоја села“. И певачица и писац 
опевали су описали родна села 
и засеоке којим лепоту дају с 
једне стране области Змијања и 
Змијањаца, а с друге Бањалука са 
својом вододелницом – Врбасом.

Студија Раде Удовчића која 
се појавила уз стогодишњицу 
смрти великог књижевника Пе-
тра Кочића, чије родно Змијање 
представља неисцрпни рудник 
трагова завичаја, није само оп-
ширна прича о прошлости ау-
торовог родног поднебља, већ и 
велика сликовница, почевши од 
фотографија родитеља, значајних 
историјских личности, али и 
обичних сељака и свих предмета 
којим су се служили и користи-
ли у раду и борби за опстанак. И 
нису на пожутелој хартијисамо 
представљена сачувана здања, већ 
и опширно описана она трајног 
значаја, као што су цркве, школе, 
млинови, кошаре, домови, и оно 
вечно– панораме завичајних брда 
и долина, путева и потока.

Књигу „Траговима завичаја“ 
Раде Удовчић надовезује на 
своје садржински сличне књиге 
„Бараћи и Бараћани“ из 2007. и 

„Трагови у времену“ из 2010. го-
дине.

У „Траговима завичаја“ писац 
више пута хронолошки почиње 
и враћа се од данас на почетак. 
Подједнако се добро сналазио 
и у описима предјела и тра-
говима прошлости, почевши 
од праисторије, преко власти 
Римљана, Словена, окупатора 
Турака и Аустријанаца, ослобо-
дилаца и стваралаца прве и дру-
ге Југославије и свих прошлих 
буна, устанака ратова, до рата 
за стварање Републике Српске, 
у којем села из„Трагова завичаја“ 
заузимају значајно и посебно ме-
сто.

Мало је сачуваних и 
коришћених података које пи-
сац Удовчић није консултовао и 
овековечио. Описао је оно што 
је сазнао од завичајних предака и 
савременика. Они су за њега били 
писани и неписани архив, музеј, 
галерија и библиотека. Њихова 
неписана прича постала је његова 
написана и објављена књига.

 „Трагови завичаја“ нас савре-
менике и потомке, неупућене и 
упућене у прошлост и садашњост 
ужег и ширег завичаја – области 
митског и легендарног Змијања 
–уче и подсећајуна некадашњи 
начин живота, привређивања, те 
народне обичаје, традицију, па и 
паганску. Подсећа нас на обичаје 
везане за верске празнике, 
мобе,прела и вечерња села. Опи-

сом васкрсава старинску народњу 
ношњу, народна веровања, локал-
не легенде, па и старе сеоске игре, 
такмичења и забаве.

Посебно научну пажњу ау-
тор је посветио историји и 
садашњости школства и писме-
ности, положивши га на самоучко 
описмењавање, на манастирске 
(црквене) школе, школу у Ма-
настиру Гомионици, те касније 
отворене школе у неким селима 
завичаја. На слици запуштеног 
друштва и народне медицине, 
сликом и речју нас упознаје са 
здравственим приликама и стуч-
ним и школованим лекарима.

Организацију завичајних 
села и њиховог друштва сагле-
дао је кроз цркве, брвнаре, сеоске 
парохије и њихове нешколоване 
и школоване свештеноделатнике. 
Важно место поименично је дао 
свим сељанима у прошлости, 
посебно садашњости, именујући 
све књижевне ствараоце, пис-
це, професоре, докторе лекаре 
и домаће вође, које су највише 
представљали кнезови, чији је 
низ дуг и не баш сасвим познат.

Књига „Трагови завичаја“ из-
расла је из снажног и многољудног 
села и сељаштва, спремне школе 
и ангажованих и патриотских 
учитеља, писана је са циљем обно-
ве младости на селу, умножавања 
школа и ђака за нову народну 
будућност, која је код многих вођа 
у садашњости остала по страни и 
у неизвесности.

Ђорђе МИКИЋ
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Књиге и идеје

ЗБИРНО СТАЊЕ РАТНЕ СТРАВЕ
(Миленко СТОЈИЧИЋ:“МЕТАКНУТЕ ПРИЧЕ“, антологија 

ратне приче РС, Подружница УКС, Бања Лука, 2о17)

Досјетио се књижевник и 
антологичар Миленко 

Стојичић да коначно крене 
са мртве тачке, када је ријеч о 
издаваштву код нас из мину-
лих ратних дана, па је уз до-
ста труда и смјелости справио 
прву антолофију ратне при-
че Републике Српске с на-
словом „Метакнуте приче“, а 
коју је објавила Подружни-
ца Удружења ккњижевника 
Српске у Бања Луци. Више од 
четрдесет је аутора (тачно 44) 
заступљено у антологији која, 
на најбољи миогући начин, даје 
преглед прозног свједочанства 
из отаџбинског рата, онако 
како су то осјећали, саосјећали 
и свједоче сви они прозни пис-
ци који су се, баш у вријеме 
крвавих ратних сукоба, латили 
пера и домогли стваралачког 
расположења па овјековјечили 
ту своју преузету ратниог 
стања. Судећи по ономе како 
су то радили овдје заступљени 
аутори, видно је да је свједочење 
о ратним догађањима заиста 
дословично и да ће неке будуће 
генерације имати увида у то 
како је то било и шта се све 
збило у тим годинама ратних 
догађања.

Поступци различити, од 
аутора до аутора онакви как-
ви су у укупном стваралачком 
опусу свакога за себе, па отуд и 
читав спектакл различитости, 
којима обилује ова засебна и 
занимљива књига која, као на 
длану, нуди збирно стање рат-
не страве. Овдје, на овим на-
шим просторима, ратна су 
стања светрајућа, па је свако 
од њих понудило обиље тема 
за књижевнике, посебно про-

заиста, који умију дати досло-
вичну и занимљиву, по много 
чему свако за себе, засебну 
слику рата и догађања у њему. 
А ратови овдје, као по прави-
лу, трају четири-пет година, 
таман довољно да се сагледа 
укупност догађања, што пону-
ди умјетницима ширину и раз-

нородност тема и дилема, што 
посебно вриједи за прозне пис-
це. Тако је, ето, прошли ратни 
сукоб понудио одиста ширину 
и разноврсност тема, које су се 
оствариле прозним фрагменти-
ма, приповјеткама и причама у 
антологији Миленка Стојичића 
„Метакнуте приче“.

Насумице изабрани, наслови 
заступљених остварења најбоље 
говоре о тој тематској разно-
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родности „на исту тему“, као 
што су „Пас“ (Јован Бабиоћ), 
„Цвјетови на ранилу“ (Никола 
Томовић), „Осмијех“ (Миладин 
Ћулафић),

„Прича о догађају који се 
није збио“ (Радослав Братић) 
или „Зимска башта“ (Стојан 
Срдић), „Старица која чита 
забрањену књигу“ (Анђелко 
Анушић) и „Коњ“ (Милен-
ко Јевђевић). О томе шта се и 
накоји начин поручује из сваке 
од засупљених цјелина да се и не 
говори, а о томе на који је начин 
промишљајући справљао своју 
антологију састављач Стојичић 
у обимном и надахнутом пред-
говору наводи.“Приређивачу 
антологије, накратко моби-
лисаном, окидач мисли о 
антологијској документацији 
о рату „активиран“ је у језивој 
ноћи преживљеној на „мртвој 

стражи“, у униформи пуној бува 
и стјеница, срси страха. У тој 
тамнони „ноћобдије смрти“ све 
је било мртво осим смрти, кој се 
играла окидачем његове пушке. 
У немилости, заробљеништву 
страха, помишљао је о једином 
могућем писању о рату – на 
„мртвој стражи“! Смрт у рату 
има онолико кажипрста коли-
ко је окидача и ударних игала 
на оружју и оруђу зараћених 
страна...Тематски и временски 
лук писања оп рату, литерарна 
дуга , спајају, попут моста, древ-
на времена са ратним временом.
Књижевност непрекидно „ухо-
ди“ историју а писац ратника...“

Дакле, сваки заступљени ау-
тор по себи и своме дјелу које 
је исјечак историје, тог про-
клетог рата, каменчићи су у 
богатом и разнородном моза-
ику „Антологије ратне приче 

Републике Српске, како је на-
глашена ова књига насловљена 
са „Метакнуте приче“ што 
већ само по себи казује о чему 
се, заправо, овдје ради. Ово 
је својеврсни покушај да се 
страва рата показује као не-
што невјероватно, а за чим, на-
равно, не треба жудјети. И баш 
због тога, збо прошлог рата и 
да га више никада не буде овдје, 
због свједочења о њему из глава, 
срца и пера четрдесетак писа-
ца различитих генерација, ову 
књигу би требало да има свака 
наша кућа, а треба је јавно по-
казати и представити у свим на-
шим срединама. Надајмо се да 
ће овај и овакав почетак уроди-
ти плодом и понудити нам нове, 
сличне подухвате свједочења о 
рати какав је био и каквог ваља 
разумјети.

Р. ПРЕРАДОВИЋ

Неон, асфалт, лишћe, слина.
Низ сокаке болна плућа.
Царство шљама, срце сплина.
Шупљи људи испред кућа.

Мрке тице небо деле.
Ваздух слепљен, ничег свестан.
Очи мутне, оболеле.
Град угњечен, свет болестан.

Цврчи месо живог створа.
Срце, само своја слика
Испод чела, из отвора:
Будно мотриш свог крвника.

У свом веку само лутам.
Скрећем поглед у Никада.
У намери апсолутан,
Констатујем – нек пропада.

(1972.)

 
Црна наша мајко,
Одавно не постоје кости
Које си Косовом посејала;
Црна наша мајко из Прекала,
Твоје дете сиса
Кроз пушчану цев;
Црна наша мајко,
Ено ти синове твоје
Као црн и надувен конвој
Управо отискују низ Саву
Из пристаништа Јасеновац;
Црна моја мајко
У срцу Крајине,
Шта ли радиш?

-Ево, чедо моје,
Гледам како залази сунце
И чекам смрт.

  
Над срцем Балкана, над Србијом киши,
Сузе роне мртви, бољи од нас, виши.

Понад живих глава, понад грозних гука
Јаук се утапа у срце јаука.

То над светом земљом, црним дијамантом,
Сузе рони српски распршени атом.

Постоји ли, мајко, друго степениште
Осим проверено – сви на губилиште.

Над срцем Балкана, над Србијом киши.
Сузе роне мртви, бољи од нас, виши.

Милан НЕНАДИЋ
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POD SVODOM  
SREĆE I SLOBODE

Čovjek je biće koje egzistira u 
svome Ovdje i u svome Sada, 

to će reći, u već pretpostavljenoj, 
uslovljenoj prostorno-vremenskoj 
dimenziji.Dakle, tu, i tako se 
odmotava zagonetno klupko i 
protok njegovog života, razlog 
i mogući smisao svačijeg biti i 
opstati.Otuda i naša strepnja, 
strah, briga - ali i čuđenje, divljenje, 
najzad i udivljenje prema čistom, 
nepatvorenom svijetu prirode, 
dakako i čovjekovog svijeta života.
Svijeta kojeg analitički istražuje, 
spoznaje, što, konačno, cilja i vodi 
njegovoj metamorfozi i težnji da 
iskonski i uistinu bude naš, e, kako 
bi bio podudaran sa zahtjevima i 
duhom stvarnog stanja.

Stvarnost je, po samoj sebi, 
podudarna sa sobom, sa onim što 
esencijalno jeste.I, upravo, zato 
pošto je identična, saobrazna,i 
usaglašena sa vlastitom suštinom 
– reªektuje se i ukazuje.Međutim, 
često i odveć je gorka, istovremeno 
i isto toliko zavodljiva, katkad i 
povodljiva, sladunjava – ali nikad 
pitka i ne ispija se na dašak, no, tek 
polako, na gutljaje, oprezno.Stoga, 
na čovjeku, prevashodno umjetniku, 
stoji da stvarnost stvarnog svijeta 
postvari, opredmeti, produhovi, te 
da svoje pravo Ja, svoj unutrašnji 
život, razriješi i da ga sugestivno 
pošalje drugima s nadom da će 
ga prihvatiti i shvatiti kao nešto 
svoje, neotuđivo, izričito lično.
Znači, umjetnik ima zadaću.On 
je na vjetrometini, razmeđi.Na 
iskušenju.Jer, kako reče jedan veliki 
pjesnik, briljantni mislilac, upravo 
je umjetnost dokument iskonskog 
identiteta besvjesnog sa svjesnim, 
prepoznavanje sklada nužnosti 
i slobode.A žeđ za slobodom 
je neutoljiva.I vječna je.A biti 
slobodan, biti svoj, može samo onaj 
koji je budan, onaj koji odašilje, 
nudi, pruža odgovore na impulse, 
podražaje ustremljene svana.Ta i 

takva Evita, i premda, andrićevski 
rečeno, ore tri brazde, zasad, neka 
bude i neka se kaže, samo poetesa.

Jer, u pjesmi s istoimenim 
naslovom, ona veoma plastično, 
slikovito kaže sljedeće:

“Pjesma je kreativnost pjesnika.
“Pjesma je igra riječi i zvukova.”
Evo, nesumnjivo, samo ova 

dva stiha govore mnogo, gotovo 
pa sve; pjesnikinj stav, poimanje, 
shvatanje, najzad, i promišljanje o 
samom pojmu, ideji, svrsishodnosti 
i samom cilju ka kojem teži 

poezija.Dakle, cilja, teži, širi i 
bistri horizonte – pri tom, što je 
neizbježno, krči i ravna puteve koji 
vode ka onom što je čedno, lijepo 
u prirodi, ono što je lijepo, nježno i 
pre¬njeno u poetici.I, istina, poezija 
jeste igra, preplitanje, slijevanje i 
ulijevanje zvukova u riječ – riječi 
u njih, u muziku.A, zvuk, potom 
i riječi jesu i bili su (pra)uzrok; iz 
njih je sve poteklo, sam nestanak 
i razvoj svemira.Beskraja, u čijim 
se dimenzijama sve ovlaploćuje, 
odražava i razara.A, održavanje, 

R
U
Ž
IČ

A
STO

 SU
N

C
E
 I P

LA
V
I M

JE
SE

C
E
V
ITA

 B
O
JK

O
VA

C

BILJEŠKA O AUTORU

Evita Bojkovac rođena je 2005. godine u Derventi.
Učenica je Osnovne škole „19. april“ u Derventi, gdje pohađa i 
Osnovnu muzičku školu, odsjek klavir.
Pored muzike i poezije uspješno se bavi i crtanjem, slikanjem, 
kao i pisanjem kratkih priča.
Svojom prvom zbirkom pjesama “Leptirova čajanka” predstavila 
nam se 2016. godine. Zbirka je veoma zapažena od strane 
literarne i šire javnosti.
Pjesme su joj često nagrađivane na brojnim literarnim konkursi-
ma i objavljivane u mnogim dječijim časopisima i poetskim 
zbornicima u širem regionu.
Dobitnik je više priznanja i nagrada na konkursima za likovno 
stvaralaštvo.Imala je i više samostalnih izložbi, od kojih  dvije 
jako zapažene u  2015. godini, jednu u  Derventi i  drugu u Tuzli.

RUŽIČASTO SUNCE I
PLAVI MJESEC

RUŽIČASTO SUNCE I
PLAVI MJESEC

Evita BojkovacEvita Bojkovac
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trajanje uobličenog, to jeste, 
oblika, jeste, zapravo, život.A život 
traje, ima svoj vjeovjek, odnosno, 
življenje življenog.

Velikan svjetske riječi, 
nenadmašni Šekspir svojevremeno 
je kazao: Život je zbir želja.Željeti, 
unekoliko znači i sanjariti, sanjati.I 
ne sanja se samo noću, dok spavamo, 
nego, mi sanjamo, sanjarimo i na 
javi, dok smo budni.A snovi začinju, 
pale i raspaljuju želje, požudu da 
se realizuju.Naprosto, realizovati, 
ostvariti želje, učiniti ih opipljivim, 
dostupnim čulim, znači postojati.
Nema dvoumljenja, bez želja se ne 
može ići, ustremiti se naprijed, bez 
njih nema planetarnog, kolektivnog, 
kao ni individualnog progresa.I to 
naša ustreptala pjesnikinja Evita, 
intuitivno ili, moguće, i svjesno zna.
Povodm toga, izveza, tka, vrcave, 
razigrane, svakako i odvažne 
stihove: Kada svoje mislim želim da 
kažem, ja to kao sada kroz pjesmu 
iskažem.Zaista, treba biti hrabar i 
reći, ali i ostati, stajati ispred, ali i 
iza svojih riječi.Tim više, jer ono što 
smo već rekli, i ono što govorimo 
o nama samima.Riječ je mjera, 
ona je ta koja svjedoči, pokazuje i 
manifestuje naše - čovjekovo biće.
Našu čovječnost.

Iz svega gore, već rečenog i više 
je no jasno da je ružičasto sunce, 
simbol, zapravo, šire značenje, 
srećnih dana – plavi mjesec jeste, 
zapravo, slobodne noći.I, najzad, 
evo simbioze sreće i slobode.
Čovjeku, svakom skromnom, 
plemenitom pojedincu ništa drugo 
i ne treba.A pjesnik, stvaralac, prije 
i više od svega drugog, taj i takav 
mora i treba da bude.Treba, kako 
bi bio lučonoša, barjaktar svega 
onog što je ljudsko, čovječno, svega 
čestitog što u prohodu nosimo i 
pronosimo na bogazama, stazama, 
putevima našim.

To, svo to slatko, sočno, jetko 
voće je nabreklo, uzrelo između 
korica ove knjige i mami, čeka da 
se zagrize, okuša.Potom i da mu se 
divimo.Drugima zdušno darujemo.

U Donjim Vijačanima,
22.maja 2017. godine

Duško Ž. POPOVIĆ
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Љубивоје Ршумовић је српски песник, најпознатији по својим пес-
мама за децу. За многе песме Љубивоја Ршумовића урађена је музика и 
направљене песмице за децу најранијег узраста. Такође извођено је више 
представа за децу по његовим делима.

Љубивоје Ршумовић рођен је у златиборском селу Љубишу, Основну 
и Средњу школу учио је у Љубишу, Гостиљу, Чајетини и Титовом Ужицу. 
Године 1963. дипломирао је на Одсеку компаративне књижевности Фило-
лошког факултета у Београду. Прву песму објавио је као гимназијалац.

У Београду Љубивоје Ршумовић упознаје Душка Радовића под чијим 
утицајем почиње да пише песме за децу. 1965. запослио се у Радио Бео-
граду, у редакцији програма за децу. 1968. прелази у Телевизију и ради 
познате серије: Двоглед, Хиљаду зашто, Хајде да растемо, Форе и фазони. 
Захваљујући утицајности телевизијских емисија, Ршумовићеве песме су 
продрле у најшире слојеве читалаца и слушалаца, како најмлађих, тако 
и оних старијих. 

Добитник је многих награда и признања за допринос дечијој поезији, међу којима су: Невен, Младо 
поколење, Награду Змајевих дечјих игара, Бранкову награду, Октобарску награду града Београда. Добио је 
такође и две запажене међународне награде: «Пуља» у Барију, за целокупно стваралаштво за децу, и награду 
УНЕСКО-а за «Буквар дечјих права», на светском конкурсу за књигу која пропагира мир и толеранцију.

Један је од оснивача и први председник Одбора за заштиту права детета Србије, при организацији 
Пријатељи деце Србије, у којој је актуелни председник Скупштине.

Љубивоје Ршумовић живи и ради у Београду. Објавио је 86 књига, углавном за децу.

Баба са дедом седи

Баба са дедом седи
на калемегданској клупи
и причају о томе како су
љубавни састанци глупи:

«А тек ово што ради
ова данашња младеж
па то је заиста прави скандал,
и то је девети падеж.

Децу треба одевати
и повремено хранити
ал те љубавне састанке
свакако треба забранити.»

Баба са дедом седи
на калемегданској клупи,
а пролће куца у липи
и један пупољак пупи.

Чиста песма

Он је добар до те мере
да се свако вече пере.

Једе штрудле пије кокте
и редовно сецка нокте.

За њег нема веће казне
него кад су чесме празне.

Кад видите да се пуши
знајте то он риба уши.

Сви га воле, сви га љубе,
он упорно пере зубе.

Може пукнут цела Грчка
он не хаје док се брчка..

А ко?

Па зна се,
једно ненормално прасе.

Дете

Дете није дете
играчка за стрине и тете,
дете је дете
да га волите и разумете.

Нећете ми веровати
и велики песник Гете
некада је био беба
и веома немирно дете.

Бркати хајдук Вељко
што је злотвору прашио пете
у почетку је сисао палац
и био немогуће дете.

Јунаци космоса
што лете на друге планете
прво су седели на ношама
а после су сели у ракете.

Дете није дете
играчка за стрине и тете,
дете је дете
да га волите и разумете .

Генерале сило љута

Генерале сило љута
кад ти буде доста рата
сврати кући два минута
да свом сину будеш тата.

Ој фризерко вешта зверко
знам да коса није слама
ипак иди шетај с кћерком
цео дан јој буди мама.

Директоре лепи створе
окани се реферата,
хајде кући под прозоре
буди својој деци тата.

Свет ће мало да причека
и с фризуром и са ратом
док се једна сретна кћерка
наигра са својим татом.

Једна кишна кап

Једна киљна кап је пала
по сред морског огледала,
то је чула и ајкула
па упита једног кита:
«Ћивота ти љта учини
та капљица на пучини?»

Кит завесу диће кућну
и паметно главом мућну,
па јој рече:
«Бућну».
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Певам

Још ја покушавам да певам
као гугутка која се уселила
по кров дедове куће
па гласањем  да врати
живот у њој

Било је у тим кућама граје
и радости 
и пламена

сада су ту гугутке
и коров
и понеки залутали путник
који не може чуду да се начуди 
одакле толико кућа
а тако мало људи

Данас

Ето ме насред трга
Не види ме нико
не обазире се нико чак ни на моју 
сенку
Још видим 
насред трга
мене прошлу
једру
радознало отворених очију
са косом до појаса

Ова овде насред трга 
нисам ја
то је одраз данашњице
покушај тела да се прометне
да личи на птице
као и све овде

Само ме страх
страшно се бојим
да и кад бих успела
не бих била нека изузетна птица
већ сврака са танким ножицама

Нешто мислим

Не да није лако
сада је већ свеједно.

Не разликују нам се гримасе
све нам је исто
и кад певамо и кад плачемо.
Одустали смо од надања
као што старци одустају од певања.
С лакоћом смо се урушили у себе
и стално почињемо реченице са 
некад....
Прихватамо све изречено 
као да се то нас не тиче
а све нам измиче
тоне.
Предали смо се току
али се ништа не миче.
Само Дунав
моћан и стар јури ка истом циљу.
Било би добро да нас обузме
да нас понесе
макар се у њему и удавили.

Илеана УРСУ НЕНАДИЋ

Илеана Урсу Ненадић – рођена 1954. године у Зрењанину. Пес-
ник и преводилац. Основну школу је завршила у Торку а Гимназију у 
Зрењанину. Студирала право у Новом Саду. Сада  ради у Покрајинском 
секретаријату за прописе, управу и националне мањине Извршног Већа 
Војводине.

Била један од уредника листа за омладину на румунском језику Три-
буна тинеретулуи и уредник за културу у Индексу, листу студената у  
Новом Саду.

Од 1970. објављује у многим листовима и часописима за књижевност 
и културу.

До сада је објавила десет књига поезије  (на румунском и српском 
језику). Преводила је на румунски језик како савремене српске пес-
нике тако и савремену поезију која се пише на језицима национал-
них мањина у Војводини.Са румунског са песником Миланом Ненадић превела је Михаја Еминескуа 
(двојезична издања) која су објављена у Србији и  у Букурешту (Румунија). Поред тога превела је више 
књига румунских савремених песника : Ана Бландијана, Мирча Динеску, Илеана Малачоју, Каролина 
Илика, Лилиана Урсу...

Сачинила двојезичну Антологију савремене румунске поезије која се ствара у Војводини  (АРКА 
Смедерево ), Антологију легенди и бајки Румуна из Војводине (двојезично), зборник Писци на граници 
(двојезично).

Уређује двојезични лист за књижевност и културу Оглина – Огледало (заједничко издање КПЗ Сечањ 
и Савеза Срба из Темишвара (Румунија) и члан је  редакције вишејезичног зборника Мост, Завод за 
културу Војводине.

О поезији Илеане Урсу писали су, поред других, и Емил Филип, Коста Рошу,Симеон Лазареану, Октав 
Паун, Мариоара Баба Војновић, академик Михаи Чимпои...

Поезија јој је превођена на италијански, енглески, француски и шведски језик.Заступљена је у више 
антологија и зборника поезије. Најновије преводилачко дело је Антологија румунске савремене поезије , 
двојезично, издавач из Атине у оквиру великог европског пројекта представљања књижевности.

Живи у Петроварадину.
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Свет у којем живимо  
виђен кроз  

исцелитељску читанку

Први део књиге има три те-
матске целине. Има кружне 

токове, кружне окове и кружну 
исхрану. Те три целине су ком-
плементарне. Оне се прожимају, 
надопуњују и једна другу 
одређују. 

У првом делу рукописа ау-
тор, попут највећих мудраца, 
разоткрива систем на којем овај 
свет почива. “У макросвијету 
планета”, вели аутор, “сателита, 
звијезда, галаксија, млијечних 
путева и бескрајног свемира 
све је регулисано по узајамном 
дјеловању у простору и времену”. 

Наравно, та “регулисаност” 
није сама по себи, ни сама од 
себе, него ју је устројио Творац, 
а устројио ју је тако да постоји 
сила која све то држи на окупу. 
“Све је у покрету, каже аутор, и 
везано неким јаким невидљивим 
силама... Ништа није случајно... 
Све је дато и задато, увезано, 
повезано... Све је оригинално, 
прецизно, јасно и јединствено, у 
складу са природним законима 
Творца... Све је складно органи-
зовано и моћно, све се допуњује 
и преплиће невидљивим 
дјеловањем...” 

Наравно, Земља је само “дио 
духовног система у свемирским 
размјерама”. Она, по аутору, “има 
своје очи, своја крила, своје сузе 
(извори), своју мокраћу (океа-
ни), своју заштиту – суру (ваз-
дух), своју косу (шуме), своју 
длаку (ливаде), своје вулкане 
(чиреве), свој центар (ужарена 
маса) и тако даље”. 

Творац је регулисао и живот 
на планети Земљи тако што је 
обезбедио изворну енергију за 
сва жива бића. Обезбедио је, и 
дао, светлосну енергију Сун-
ца, Месеца и звезда, топлотну 

енергију, ваздушну и водену, дао 
улогу и моћ, и неку покретачку 
снагу, сваком, а нарочито човеку. 

Међутим, човек, својим 
миленијумским боравком на 
планети Земљи, све чини да не 
поштује Божје законе, већ де-
монске, тако да данас на земљи 
паралелно егзистирају два си-
стема: природни, који је Творац 
дао, и вештачки, који је човек на-
метнуо. Паралелно егзистирају 
и природни и вештачки верски 

систем, и природни и вештачки 
друштвени систем, и социјални и 
економски, и научни и политич-
ки, и национални и банкарски, и 
здравствени и пољопривредни, 
информациони и образовни, и 
природни и вештачки систем од-
бране, и тако даље. 

За то наводи сијасет доказа, а 
између осталог каже: “Демонски 
систем прави фарме (логоре за 
животињски свијет), па градове 
(логоре за људе са фабрикама), 
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са лисицама у виду пара и зла-
та, за биљни свијет направили 
су плантаже, тровачнице свега 
постојећег (биљке, плода, воде, 
ваздуха, топлоте, свјетлости...)”. 

Аутор с правом констатује 
да је данашњи човек “отргнут 
од традиције, од природе, од 
љубави према земљи, и од Бога 
Свесадржитеља... Човјек мис-
ли да је слободан, а окован је у 
ланцима који обух ватају цијелу 
земаљску куглу”. 

Све државе света су вештач-
ке творевине, до Уједињених 
нација, које нису ништа друго 
до “параван и маска за завођење, 
злоупотребе и искориштавања”. 

Како се прва тема прожима 
са другом, тако се трећа, кружна 
исхрана, преплиће и са првом и 
са другом, из њих произилази и 
у њих се враћа. Природни систем 
који је Вишњи створио истовре-
мено је и извор живота живих 
бића и услов њиховог опстанка. 

И овде постоји паралелизам, 
природна и вештачка исхрана, од 
свемирске енергије, светлосне и 
топлотне, до ваздушне и водене. 
Од исхране, како аутор каже, 
физичког тела, до исхране духа 
и душе, која је можда значајнија 
од исхране физичког тела. 

При разради ове теме аутор 
не пропушта прилику да истакне 
да је пост један од предуслова за 
изградњу здравог тела и мирног 
духа. Такође, мисаони процеси 
су тесно повезани са здрављем, 
да важну улогу у животу играју 
секс и парење, као и снови које 
човек сања. 

Није тешко приметити да је 
аутор у читавој књизи, а наро-
чито у другом делу, на страни 
природе и живота у природи, 
на страни традиције и религије, 
а не на страни вештачког систе-
ма којег човек створи, трке за 
златом и профитом, те званич-
не медицине и фармацеутске 
индустрије.

Није тешко закључити да ау-
тор овај свет види као бипола-
ран. На једној страни је свет од 
Бога створен, природа и живот 
у природи, традиција, обреди 

и обичаји, Библија и Јованово 
откривење, а на другој је лажни 
сјај, лажна наука, лажна истина, 
брза храна, интернет, информа-
тика, фејсбук, демонкратија...

У том и таквом свету, аутор 
уочава, ‘’Што више банака, све 
мање пара. Што више палата 
правде, све мање правде. Што 
више доктора науке у економији, 
све већа криза.’’

Савремени човек квари 
‘’природан строј’’, и настоји да 
се пошто-пото изнад свемира 
постави. Гради ‘’фабрике по-
лигоне, градове логоре, ста-
нове кавезе.’’ Градови су пре-
напучени, а села празна, са 
изгубљеном традицијом. Данас 
човек хоће све да модификује, 
хибридизира, клонира, а не 
зна да је ‘’цио космос једно’’. Не 
зна да у њему постоји ‘’једно 
језгро из којег добијамо снагу, 
енергију, надахнуће.’’ Није тешко 
закључити да сви проблеми про-
истичу из биполарног света, и 
економски и егзистенцијални, и 
психолошки и морални, и здрав-
ствени – који аутора највише 
занимају. Отуда и порив да се 
ова тема обради, отуда и жеља да 
се човеку помогне, да му се по-
могне саветима, како да живи и 
где да живи, како да се, у случају 
болести, лечи, како да уз помоћ 
источњачких вештина превазиђе 
тегобе материјалног света, како 
да се уз традиционалне методе 
ослобађа разних болештина. 

По аутору, здравствени про-
блеми почињу онда када се, због 
некретања, живота у затворе-
ном простору, брзе хране, трке 
за профитом, страха да се не из-
губи радно место, вакцинације, 
модификације и хибридизације, 
прекине доток свемирске 
енергије, кад престане свемир-
ска топлотна, ваздушна и водена 
циркулација.

Аутор овом књигом настоји 
да човека упути на природу и 
живот у природи, да га упути 
исконским вредностима, пра-
старом начину живљења, да га 
окрене себи и творцу. Да пије 
изворску воду, а не флаширану, 

да једе храну из Божјих фабрика, 
а не из маркета, да га, кад оболи, 
лечи, да му лечи узроке, а не, као 
што то званична медицина ради, 
последице, да се лечи вежбама, 
покретима, плесом и музиком, 
бојама, да се лечи на традициона-
лан начин, мелемима и сирупи-
ма, травама и чајевима, масажом 
и источњачким вештинама, да би 
смрт, кад све задатке на земљи 
од Творца дате и задате обави, 
са радошћу дочекао, јер је ‘’смрт 
била и остала атрибут живота’’.

Да би човек квалитетно жи-
вео, првенствено мора да буде 
здрав, треба да буде у свеопштој 
равнотежи, како физичкој, 
тако психолошкој, мисаоној, 
емотивној и свакој другој, што 
је тема четвртог дела ове књиге.

Нажалост, данас се човек че-
сто, из различитих разлога, изба-
ци из равнотеже, па живи у стра-
ху, стресу, бунилу, незадовољан и 
собом и другима. Или је у питању 
брз темпо живота, погрешан из-
бор животног занимања, погре-
шан избор брачног партнера, по-
грешна исхрана, сто је узрока, не 
могу се набројати. 

А када се изгуби равнотежа, 
настају здравствени проблеми.

Аутор теоретски и практично 
показује и доказује како се ба-
ланс успоставља, па чак и како 
можемо сами себи да помогнемо, 
које тачке да масирамо, које да 
притискамо, када и колико. Све 
је објашњено речима и показано 
сликама. 

При том је, чини ми се, иста-
као да баланс треба првенствено 
да се успостави на духовном, па 
тек онда на физичком плану. То 
закључујемо по томе што прво 
говори о успостављању баланса 
ума, мисли, духа и душе, а тек 
онда успостављања баланса во-
деног система у организму, про-
бавног, ваздушног, система на-
гона или неког другог.

Из свега реченог, ова књига 
пре личи на неки практични 
приручник него на неко штиво 
које се у доколици чита.

Зато је и драгоцена.

Тихомир Левајац
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У Пелагићеву одржан једанаести Међународни књижевни сабор „ Гори лила уочи Илина“ 

 КЊИЖЕВНА СВЕТКОВИНА 

У Пелагићеву су одржани 11. 
Међународни књижевни 

сабор „ Гори лила уочи Или-
на“, у организацији Културно-
просвјетног друштва „Васо 
Пелагић“ из Пелагићева.   Књи-
жевни сабор је започео дочеком 
учесника и гостију испред ОШ“ 
Васо Пелагић“, посјети библиоте-
ци, и одржавањем манифестације 
у спортској дворани. 

Предсједник КПД“ Васо 
Пелагић“ Пајо Бркић је на самом 
почетку манифестације свим 
учесницима и гостима пожелио 
добродошлицу, истичући да је 
једно скромно књижевно вече 
прерасло у велику књижевну свет-
ковину.

„ Ако се на једном мјесту оку-
пе књижевни ствараоци из Ре-

публике Српске, Србије, Црне 
Горе, Македоније, Хрватске, 
Њемачке, Аустрије, Швајцарске, 

Сједињених Америчких Држава…
па, зар то није књижевни сабор, 
рекао је Бркић. 

Ријечи добродошлице из-
разили су и директор ОШ“ Васо 

Зборник 

У Зборнику „Гори Лила уочи Илина“, затупљено је 108 аутора из 
свих српских земаља и са четири стране свијета, са 15 учесника 

из Пелагићева и Доњег Жабара. Издавачи Зборника су КПД „ Васо 
Пелагић“ из Пелагићева, Српска књижевна држава „ Алеја Бреза“ 
Гнионица, и Књижевна заједница „ Васо Пелагић“ из Бања Луке. 
Рецензенти зборника су проф. др  Цвијетин Ристановић и Глигор 
Муминовић, а зборник су припремили проф. Пајо Бркић, Марко 
Љ. Ружичић и Здравко Лукановић. Најмлађи учесник књижевног 
сабора била је Евита Бојковац (12)  из Дервенте.  

Након промовисања зборника и представљања учесника у Све-
тосавском дому одржана је вечера и наставак дружења. 
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Пелагић“ Олга Лазић, свештеник 
Миодраг Каиновић, и књижевник 
Марко Љ. Ружичић. 

Књижевни сабор, који се од-
ржао  уочи Илиндана- Крсне славе 
и Дана општине Пелагићево, али 
и Крсне славе Српске православ-
не црквене општине Пелагићево, 
свечано је отворио начелник оп-
штине Пелагићево Симо Стакић.

„ Учесника је на завидном ни-
воу, хвала што сте дошли. Све 
што се ставља на папир има своју 
вриједност, и сви заједно урадили 
сте веома вриједно дјело. Локална 
заједница настојаће да помогне да 
сваке наредне сусрете одржавате 
у што бољим условима,  рекао је 
Стакић. 

У име Књижевне Заједнице 
„Васо Пелагић“ Бања Лука и 
Ранка Прерадовића, домаћина 
Књижевне манифестације 
проф. Пају Бркића и учеснике 
манифестације, поздравио је Вито 
Бојковац из Дервенте, те прочи-
тао писмо, у којем између осталог 
стоји: 

„Књижевник Ранко Прера-
довић задужио ме је да у име 
Књижевне заједнице „Васо 
Пелагић“ Бања Лука пренесем 
искрене честитке и поздраве ор-
ганизатору овог окупљања, лијепо 
дружење и обострану сарадњу. 
Поздравља све учеснике скупа и 
честита на промоцији зборника. 
Књижевна заједница је припреми-
ла и поклон од 500 књига библи-
отеци у Пелагићеву , што би кроз 

договор сарадње у скорије вријеме 
се могло реализовати, наведено је 
у писму. 

Учесници су упознати да 
ће Књижевна заједница „Васо 
Пелагић“ Бања Лука ове године 
одржати централно обиљежавање 
20. година постојања, а о термину 
биће накнадно упознати. 

До сада је Књижевна заједница 
поклонила 15.000 књига многим 
организацијама, јавним установа-
ма, школама, библиотекама, кул-
турним центрима на подручју Ре-
публике Српске, Федерације БиХ 
и Србије, што их чини посебно 
поносним. 

Вито Бојковац је предао би-
блиотеци у Пелагићеву пет 
примјерака часописа Сутра, 
примјерак књиге „Ружичасто 
сунце и плави мјесец“ младе 
пјесникиње Евите Бојковац, чији 

је издавач Књижевна заједница 
„Васо Пелагић“ Бања Лука. 

Н.С.
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Аутори Књижевне заједнице „Васо Пелагић“ на београдском Сајму књига

ДОСТОЈАНСТВЕН НАСТУП

На овогодишњем Сајму књига у 
Београду Књижевна заједница 

„Васо Пелагић“ из Бања Луке 
представља се, на заједничком 
штанду Удеружења издавача РС, 
са десетак наслова међу којима 
су књиге Стевана Р.Стевића „На 
кружном току живота“, Петра 
Личине „Трећа дуга и по“, Петра 
Познановића „трагови“, Ненада 
Јањетовића „Како до здравља“, 
Mирко Шутласн “Дан послије“, 
те нове књиге Стевке Козић 
Прерадовић, Евите Бојковац, 
Александра Јанковића, Алена 
Џинића и других.

На штанду за промоције но-
вих издања из Републике Српске  
претпоследњег дана, 28. окто-
бра 2о17. године  у 14 сати биће 
једносатни програм Књижевне 
заједнице „Васо Пелагић“ гдје 
ће бити промовисане три нове 
књиге овог издавача. О књизи 
хаику-пјесамна Стевке Козић 
Прерадовић „Мјесечев зрачак“ 
говориће Љиљана Мачкић и проф.
др Остоја Шукић, а другој збирци 
пјесама младе поетесе из Дервенте, 
Евите Бојковац „Ружичасто сунце 
и плави мјесец“ говорићр проф. 
Др Остоја Шукић а о првој збир-
ци стихова Александра  Јанковића 
говориће Душко М.Петровић и 

Ранко Прерадовић. Овом при-
ликом ће присутнима бити 
представљен и трећи број ревије 
„Сутра“ Књижевнр заједнице 
„Васо Пелагић“ која је почела из-
лазити управо за прошлогодишњи 
београдски Сајам књига, када је на 
ту велику смотру писане ријечи 
стигао први број обновљеног 
издања ревије која је, иначе, овдје 
излазила седамдесетих година 
прошлог вијека.

-Да је среће и књижевничке 
слоге које, на несрећу овдје нема, 
ревија “Сутра“ би постала редовно 
издање ове врсте у Републици 
Српској која, на несрећу, нема ни 
једну ревију за културу, умјетност 
и друштвена питања. Али, ето, 
таквих предуслова нема нити било 
какве финансијске подршке, па 
ревије „Сутра“ излази захваљујући 
ентузијазму најагилнијих чланова 
Књижевне заједнице 2Васо 
Пелагић“ из Бање Луке, а овај број 
су финансијски подржали двојица 
чланова, Ненад Јањетовић Јање и 
инж. Вито Бојковац. Чини се да 
је садржај трећег броја „Сутра“, 
бар нас што се тиче, занимљив и 
садржајан – наглашава Миладин 
Берић, директор „Пелагића“.

С.Т.

ТАВАНИЦА
Заковао поглед
таваницу,
а осмех, налик
на танку жицу,
свезан за небо
и плаву, рајску
ораницу.

Дланови
сакрили
препелицу.
Груби, тежачки –
резбаре причу
небу
свезаном
за танку жицу.

Спасен,
изоран а благ,
жут у лицу,
сам
у самртном часу
свеза
за небо
танку жицу.

ДМИТРА
Дмитра је
проста жена,
кажу,
тежачког рода.
У зрелим годинама
сама,
мирисна воћка
без плода.

Дмитра је 
проста жена,
на свет је
донела рода.
И данас
невична осмеху,
неспремна
да се пода.

Дмитра је
проста жена,
живи
од прања
пода.
Мушко недосањала,
снове јој
испрала вода

Новица СОВРЛИЋ



ОСМИЈЕХ
Не смијеши се тим осмијехом милим,
не рађај у мени чежњу,
не могу сјај у очима да ти видим.
за загрљајем не буди ми чежњу.

Остани миран, озбиљан и тих,
остани благ као љубавни стих,
не дозволи да се превариш
и да ми осмијех свој поклониш,

јер од мог срца твој осмихе је јачи,
када га видим ја одајем себе
и жеље ми непрестано качи
и истину да си дио мене.

НЕМИР
Зашто смо нијеми и крај очијуслијепи
кад имамо и очи и глас,
зашто смо немарни и тако ћемо умријети
када то није наш спас.

Чему да се нада онај који гледа а не види
или који слуша а не чује,
има ли образ, да ли се стиди,
то је оно што нам живот трује.

Свезане нам руке, а не смију бити,
због чега у под глава да гледа,
чему неправду вјечно крити
што смо такви, то нам миора не да.

Драгана ДЕСПИЋ

ДОКТОР НА ВЈЕЧНОЈ СТРАЖИ
Оборила туга мене,
болест земљи вуче,
доктори знају, 
спремају ме за операцију.

Знају какав крст носим,
син јединац пао, медицину студирао,
добри доктори Бог их дао свим пацијентима,
оперишу кости на мојим удовима.

Оперисаше ме, спустише у кревет,
уочи Петровдана,
тако лежим у кревету,
посјета ми стиже.

Визита, визита
на костима бијели мантил стоји,
у сну видим сина свога,
дошао је са онога свијета,
да ми ублажи бол, стао поред мог кревета.

ЛИЦЕ УМЈЕТНИКА  
ДОК СТВАРА УМЈЕТНОСТ

Сједим хеклам и размишљам,
видим лице моје љубимице,
то лице је Драгане, унуке брата мога,
пише пјесме о љубави и страдању рода свога.

Бацих иглу и узех оловку,
почех писати ову моју муку,
моја туга и доживотна рана
не оста не написана и закључана.

Милка ЈОКИЋ

СутраСутраСутраСутраСутра

3928. октобар 2017.

Година 2  •  Број 3



НИЗ  
ЦВЕТНЕ ЛЕЈЕ 
ДО ПОТОКА

Као кад пашче хоће 
да обележи освојен простор,
па крене да запишава
од друма царског цариградског
и капије наше, 
па уз тарабу до ораха, 
а од ораха уз живицу 
до кајсије иза куће
и трешње с љуљашком дечијом,
те низ леје цветне
стрчи до потока 
и низ поток допиша до јоргована, 
а на њему се посебно
и с мераком источи,
па потом избије до друге стране капије
и ту стане 
и стоји, стоји и дахће, 
уживајући ваљда у добро обављеном послу 
– 
тако и ови из Европске уније
и НАТО пакла, 
чим у наше двориште ступе
крену да запишавају 
све што верују да су освојили, 
а нарочито оно до чега нам је највише 
стало: 
просвету и културу, 
војску и цркву, 
крштеницу и чесницу... 

Ђаволу мало било; 
мало и премало му,
па тражи да и ми пишамо 
по себи, наравно, 
својски и обилно – 
све док не дође главни каубој
да нас похвали и одликује: 
мокраћним млазом 
по образу: пиииииииш.
Иш!

 (Србија, Београд,
 Врачар, априла 2015.)

Живо блато
Да у живом блату може да се купа
Од кога ли стиже та идеја глупа?

Годинама упорно тврдили ти исти
Да ћемо из блата извући се чисти

Родољубне своје посезали мере
Свака нечистоћа да се крвљу пере

У живо су блато долевали крви,
Да блато нарасте, да нас лакше смрви.

Док у живо блато пропадамо скупа
Ми плачемо сложно: ко ће да нас чупа?

Растко ЗАКИЋ

Душко  М. ПЕТРОВИЋ




