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УВОДНА РИЈЕЧ
Поштовани читаоче,
Српске народне пословице:
 Благо оном ко зна да не зна, а хоће да зна.
 Држи се новог пута и старог пријатеља.
 Зло је ко не зна, а учити се не да.
 Језик је више глава посјекао, него сабља.
 Кад се сложе и слаби су јаки.
 Неста блага, неста пријатеља.
 Паметни људи уче на туђим грешкама, будале на
властитим.
 Ријечи су као пчеле, оне су истовремено и мед и
жаока.
 Тешко ногама под лудом главом.
 Ум царује, снага кладе ваља.
 Човјек се до смрти учи.
 Чувај се човјека који је прочитао једну књигу у
животу.
Овај зборник књижевних радова је јединствен по
много чему.
Толико је тематски широк да свако ко воли писану
ријеч може пронаћи нешто за себе.
Зборник се састоји од пет тематских цјелина.
У првој теми – Језик, култура, традиција и обичаји
Срба – налазе се стручни и књижени радови који су
посвећени нашем језику и нашем писму – ћирилици, затим
нашој традицији и обичајима. Поред тога, ту су и радови
духовног и родољубивог садржаја.
У другој теми – Васо Пелагић, народни љекар,
учитељ и просветитељ – су радови посвећени Васи или
ономе чему нас Васо учио.
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Трећа тема – Људи и догађаји у мој завичају –
толико је широка да цијели свијет може стати у њу.
Четврта тема – Слободна тема и форма књижевног
стваралаштва – говори све о себи. Бескрајна је.
Пета тема – Књижевни радови ученика – има
посебну вриједност, јер даје прилику мадим, талентованим
и још увијек неафирмисаним књижевним ствараоцима да
покажу свој таленат за писање.
ЛИЛА је окупила књижевне ствараоце са разних
меридијана наше планете, тако да имате прилику
прочитати радове и на другим језицима.
Занимљиво је и то што се овдје налазе и радови
писани дијалектом одређеног краја или боље речено,
радови писани народним језиком.
Хвала ауторима који су ове и претходних година
учествовали на распламсавању наше књижевне ЛИЛЕ, а
вама нека је на здравље читање овог зборника.
Нека нас ЛИЛА спаја и у будућности...
Уживајте!
У Пелагићеву, о Илиндану 2021. године
Пајо Бркић
Предједник
КПД „Васо Пелагић
Пелагићево
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Језик, култура,
традиција и обичаји
Срба
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БОРКА МИЛИЧИЋ
Зворник – Република Српска
ОСТРОШКА СВЕТИЊО УЗДАНИЦЕ ВЕЧНА
Кажу...
Треба те искрено позвати.
Ти дођеш
Невоље и болести одузмеш.
Право судиш,
Утјеху понудиш.
Свети Василије Острошки Чудотворче
Утјешитељу и надалниче,
Узданицо рода српског
и несрпског.
Чуда чиниш Светом моћи својом.
Чудотворче
Светитељу и заштитниче.
У молитви цео свет ти кличе.
Спас траже и лек
болном телу и сломљеној души.
Лек траже пред Светим одром твојим,
телом Светим
нетрулежним.
Кажу ...
Дању вапе за помоћ моле
Ноћу их походиш, кораке ти чују.
Цепаш чарапе од вуне
у походу своме.
У посети души и телу болесном.
Бескрајна су чуда и излечења твоја.
Сведоче векови
и дела твојих чуда.
Слава ти и хвала
и милост вечна
Острошка Светињо,
узданицо наша.
Моја и твоја и народа свих.
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ВАЛЕНТИНА ВАЊА ДАБИЋ
Смедерево – Србија
КРСНА СЛАВА
Зима бела ево стигла,
ал одмора за нас нема
на ноге је људе дигла,
да се Крсна слава спрема.
Ужурбано кроз снег газе
са шубара иње тресу,
да очисте снежне стазе
све што треба да донесу.
Кроз кућу се мирис шири
крај шпорета мачак дрема,
док из лонца петао вири
paжањ чека испод трема.
Жута проја у фуруни,
а пуслице мути бака
домаћин већ бардак пуни
да све стигне пре сумрака.
На подварку месо суво
сарма крчка још од зоре,
стари деда врућу скуво,
док мраз шара све прозоре.
У бардак се сипа врућа
да дочека госте наше,
замирише цела кућа
веселе су чак и снаше.
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Све је спремно хвала Богу
нек помогне слава наша,
сад и гости доћи могу
у вис нек се дигне чаша.
Нек се слава дуго слави
свака кућа нек дочека,
домаћини нек су здрави,
а и гости из далека.
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ВЕСНА ЗАЗИЋ
Алексинац – Србија
СЕЛО РОДНО
Мој је завичај село равно и велико
кроз које Морава лењо пролази.
Плодно, од пролећа пуно као око
док Сунце не крене у реку да залази.
Причао ми деда да је Морава била бесна
Хтела је њиве и штале да плави.
Изливала би се кад јој обала буде тесна
док је нису људи браном зауздали.
Сељани тешко раде, а чела им ведра,
од њива и труда питомо живе.
Семе земља прима у плодна недра ,
па се нико не свађа и никог не криве.
Мало тога сећа на времена стара
ипак људи поштују своје претке.
Стоји висок ђерам у крај бунара.
Чува обичаје драгоцене и ретке.
У свакој кући велика славска соба,
кандило и икона на источном зиду
Пуна је кад се колач ломи и жито проба
Мирис тамјана и молитве у небо иду.
Могу да путујем широм планете
али срце увек остављам у селу.
Одакле год се вратим тамо сам дете
на прагу живота још имам веру целу.
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ГОРГАНА БУЈИЛА
Лозница – Србија
ИЛИНДАНСКЕ ВАТРЕ
Широм равне Посавине,
теби у част, Илиндане,
вечерас се лиле пале.
И моле те, Свети Илија,
деца твоја најмилија
да заштитиш
електричара,
планинара,
и шумара,
и ратара,
и поштара,
и морнара,
и све људе добре воље,
да нам свима буде боље.
Погледај, Свети Илија,
како светли Посавина
и како су деца весела,
свако својом лилом
радосно маше.
Погледај нас, Свети Илија,
и услиши молитве наше.
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ДРАГИЦА ДАВИДОВИЋ
Пелагићево – Република Српска
ВРШАЛИЦА
Некада давно, причао ми дједа:
„Тешко се, дјецо, долазило до хљеба!“,
На вршалици, у прашини и зноју,
Ломили плећа за кору хљеба своју.
Носиле су воду млађане дјевојке,
Кошуље им бијеле скривале пупољке,
Од снаге и страсти слатка несвјестица,
Ал' радост живота не силази с лица.
Звонки глас пред сутон, у пјесми све тиши,
А љубав трепери као лист на киши,
За умор не знају устрептала тијела,
Од сунца и љубави изгорјеше врела.
А кад сутра сване, у пољу их чека,
Пшеница у прућу, покошена, мека.
Вршалица стара тешке муке крије,
Ал' знојава тијела уморила није.
Када се заврши пшенице косидба
Изроди се често и нека вјеридба,
У срцу и души љубав сјеме сије,
Попут жита расте, изнова се смије
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ДРАГИЦА ШРЕДЕР
Милошево, Јагодина - Србија
БОГОЈАВЉЕЊСКА НОЋ
Бог се јави!
Ваистино се јави!
Бог се јави у тој ноћи,
па ко голуб он узлете,
за крст часни се тада рони
да се крсти Исус као дете.
Водица се света носи
и чува се у свом дому,
па се болан с њом ороси.
када болест у дом дође,
У реци Јордан крстише Христа
па тишина у глуво доба настаде,
Бог се тад јави, на небу заблиста,
док крст у воду као жртва паде.
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ДРАГИЦА ШРЕДЕР
Милошево, Јагодина - Србија
МОЛИТВА У МАНАСТИРУ
Покрај манастира, са звоника стара
звоне звона у јутарњи час,
рано нас буде звоњавом својом,
на молитву зову за наш спас.
Умири се небо, утихло је све,
ни птице, ни звери, ни људи се не чују,
узвишен тенор љубљвљу обојен,
док сузе лицем клизе, помно сви ослушкују.
Капија временска отворила двери
и сви смо намах, сред чудесног трена,
додирнули претке духовнога бића
загледани у целокупност историјских мена.
Пред кивотом клече људи у молитви свевишњему,
уз титраје воштанице и бруја звоника,
подари им здравље и опрости грехе,
док се ветар снажно бори са зидинама времешника.
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ДРАГОЉУБ ЈАНОЈЛИЋ
Смедеревска Паланка – Србија
ОПАНАК
Српски опанак вековима краси српску ногу
Скројен је да траје и за сваку животну прилику
С њим се хвата у коло, иде на вашаре и у цркву
У опанцима се кретало у рат и историјску славу
Прошао је тамо куд није могла туђинска чизма
Опанак је чврсто газио албанским беспутицама
Стигао је и до модрих вода Јонског мора
И никад својим трагом није издао српског војника
Са Солунског поља хитао је родној груди
Незаустављив на нози српских витезова слободе
Опанак је на колена бацио моћну царевину
И помакао границе ратничке моћи и јунаштва
Био је део униформе једне храбре војске
Статусни симбол који није изашао из моде
И данас лепо стоји на српској нози
У сталном јединству с јелеком и антеријом
И цветом смиља у густој девојачкој коси
Опанак проноси славу српског народног умећа
У свакој шари је траг његовог надахнућа
И лични рукопис многих плетиља и везиља
Опанак је неизбрисиви ДНК српског бића
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ЂОРЂЕ КРСТИЋ
Брчко Дистрикт БиХ – Република Српска
НЕ ДИРАЈТЕ МИ ЗАСТАВУ
Не дирај те ми заставу
Под њом смо све почели
Под њом смо се заклели
Њу ми је оставио дједа
А њему његов
И тако све одреда
Одавде до недогледа
У историју
У вјечност
За будућност
За небеску свјетлост
Не дирајте ми заставу
Знате ли колико је за њу пало глава
И ко је све за њу дао главу
Да се данас мирно спава
Под њом се заклиње
Она се љуби
Она се никад ни у рату не губи
За њу се гине
За њу се глава губи
За њу се ратује
Под њом се заклиње
Она се љуби
Не дирај те ми заставу!
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ЖИВОРАД ЈЕЛИЋ
Смедеревска Паланка – Србија
БИРАЊЕ ПРЕДСЕДНИКА НЕЖЕЊА У АЗАЊИ
Овај стари обичај живео је деценијама само у
шумадијском селу Азања. Збивао се прве среде по Васкрсу,
која се у народу назива гарава среда. То је дакле дан који је
био посвећен нежењама, а циљ је био да се подстакну
млади на заснивање брака. Народ је од вајкада поштовао
правило да сваки момак треба да се ожени и свака девојка
да се уда. Нажалост, данас није тако, па се броју нежења и
неудатих девојака број и не зна. Због тога је завладала бела
куга, па се многа огњишта гасе.
И раније је било нежења, али не као сада. Нежење су
се окупљале на гараву среду у Дуциној кафани. Ту их
нагараве да их ни мајка не може познати. Сам тај чин
прихватали су као шалу и добровољно учествовали у
народном обичају.
Из кафане су тако нагарављени излазили на улицу
праћени свирачима. И сами су, корачајући тако
нагарављени, певали праћени радозналим људима. А у тој
поворци сваки нежења је имао своју улогу, односно
задужење. На челу је корачао општински добошар,
најстарији нежења носио је барјак на коме су били окачени
клип кукуруза, црвена јабука, главица белог лука… Неки
су у рукама држали бардаке и тикве с пићем, а најмлађи
међу нежењама је носио буклију. За њима су, такође
нежење вукли и гурали кочије, носећи око врата венац
белог лука или паприке. Преко кочија се налазио лук
исплетен од цвећа, налик ономе на свадби, а на њему клип
кукуруза, јабука, главица белог лука и огледалце с
марамчетом. Испод лука био је постављен пањ, али тако
намештен да се види.
Овој веселој колони успут су се придруживали
мештани, међу њима и пијанци. Колона се заустављала
21
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пред Дуцином и кафаном Виде Врачаре, где се бирао и
представљао председник нежења. У кафану је прво улазио
председник нежења, а потом и остали. Избор је одувек
пратило обиље хране и пића, музика, народ… Ту су и
неизбежни говори и здравице. Гласа се и онај ко добије
највише гласова проглашава се председником нежења уз
добош, смех, шале, задиркивања.
Председнику се у веселој атмосфери окачи око врата
венац белог лука, клип кукуруза, да му се црвена јабука и
гвоздени тучак са датумом избора и натписом: председник
нежења. Ту титулу носи до наредне гараве среде и избора
новог председника.
Нови председник након избора облачи женско одело,
води коло у које се хватају нежење. Настаје цика, вика и
вриска. Понеко председнику задиже сукњу, неки се
подвлаче под њу. Кад запевају други петли, до његове куће
свирком, песмом и шалама испраћа се нови председник
нежења.
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ЗДРАВКА БАБИЋ
Билећа – Република Српска
ЗЕНИЦА ОКА МОГ ГНЕЗДО ЈЕ ЛЕПОТЕ ТВОЈЕ
Цркви Љевишкој
Усних те ноћас, уочи Ђурђевдана,
указа ми се свјетлост, најљепша, Пресвета,
Богородице Љевишка...
Васељенски сабор, Светице.
А, страшни Cуд.
Часовник стао, вјекови се укрстили.
Душа Ти се на Небо ваздигла.
У бодљикавој жици, љепотице, тужиш,
у болу земаљског јаука.
Погурена од кише ледене.
Долазим ти сестро, обалом немира,
са иконом Светог Лазара у њедрима.
Кандило запалила, јелек пригрнула.
Мајка ми га срмом метохијском везла.
Ето ме, Љевишко, наду одјенула,
гробове да чувамо, Теби да се молим.
Теби за љубав, Метохијо мученице,
Српска, видоводна, жуборна!
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„Спаси Господи људи твоја и благослови достојаније твоје,
побједи всјем православним Христијаном нашим,
на сопротивнаја даруја, и твоје сахрањаја крестом твојим
житељство“
Воздвижење Часног крста
ЗДРАВКА БАБИЋ
Билећа – Република Српска
МИТРОПОЛИТУ АМФИЛОХИЈУ
Теби
који си опомињао одметнике
газио отровно трње
носио крст за небо закачен
размицао литице опомињућих путоказа
служио хљеб и вино,
шапатом молитвеним прије сванућа
са Анђелом на рамену
љубећи благодарјем
оне, што су чекали рађање сунца
загледани у небо
вођени тајним пламеном чистог срца.
Из Божијег ока сјеме жеравно
на небо у нама посијао
да спасиш родно поднебесје.
Оплодио зору вјечности
гласом љубави
да се очи наше златним сјајем напоје.
Кад стигнеш Горе... отшкрини прозор
да сви запалимо своје звијезде
изнад амбиса мркле недоумице.
Ко ће да нам преда отворено небо
док чекамо да сване
прије раног мраза
24
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између самоће и неспокоја
у молитви да се препознамо?
Мирише тамјан у обоженој постељи.
У неутјешно предвечерје
док звоне звона Светосавска...
Видјех Господе
свијеће су најљепше огњиште.
Било и биће.
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ИЛИЈА ПАВЛОВИЋ
Шамац – Република Српска
АМАНЕТ
Послије дужег забављања са момком и договора да се
узму, дјевојка му даје аманет. Обично је то била кошуља,
кецеља, марама, марамица, дукат и јабука. Шта је аманет
значио за момка? Значио је вјерност и оданост дјевојке
према вољеном момку, али и гаранција да она неће ићи с
другим момком и да ће се удати за особу којој је аманет
дала. Често су дјевојке својим момцима, давале аманет
када би он пошао у војску. Тиме би она своме момку дала
на знање да ће га чекати, да ће му бити вјерна, да само
њега воли и да ће се удати за њега. Ријетки су били
случајеви да дјевојке погазе обећану ријеч и свој образ.
Све до седамдестих година прошлог вијека аманет је био
актуелан.
У посљедње вријеме дјевојке не дају момцима аманет
и та гаранција на вјерност дјевојке, према вољеном момку,
поодавно је ишчезла.
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ИЛИЈА ПАВЛОВИЋ
Шамац – Република Српска
ЗБОРОВИ
У Обудовцу су некада одржавани зборови на четири
вјерска празника: Ивањдан, Петровдан, Велику Госпојину
и Богородицу.
На зборове није долазила омладина само из Обудовца,
него и из сусједних села, као и са Требаве, Озрена и
Вучијака. Између два рата, и послије Другог свјетског
рата, омладина је из других села долазила у шинарицама,
дрвеним колима, а послије 1960. године у платонима све
до 1975. године, када се гасе зборови, а замјењују их
вашари.
Да л` то сели Посавина
Већ од раног јутра брате,
колона се коњска вија.
Гледам вранце и дорате,
свуд` се коњска грива сија.
На прекрасном љетњем сунцу,
блистају се копорани,
бијеле се бошче и јелеци,
њиште вранци и зекани.
Ту је пјесма, цика, пуцњи,
не штеди се ни у новцу.
Августовски вашар траје,
само једном у Обудовцу.
Такав је то вашар био,
из некада срећних дана,
његова ме слика прати,
од дјетињства мога рана.
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Омладина је на зборове ишла у народној ношњи. На
мераји и у црквеној порти играло је по десетак кола, јер је
свако из свог села доводио свираче и пјеваче. Играло се уз
свирку шаргије и виолине. Свако коло чинило је момке и
дјевојке засебног села. Није се могло ухватити и заиграти у
колу у коме игра омладина другог села.
Било је и оних који нису играли. Ако нису шетали,
простирали су поњаве на мерају и сједили. Многи су
носили са собом и храну. Доста је њих уз сједељку пјевало,
свирало и на свој начин се веселило.
На зборовима су се могле видјети дјевојке које су
носиле на прсима по неколико десетина малих и великих
дуката, али и оне које нису имале ни једног. Лако је било
уочити које дјевојке долазе из богатих, а које из
сиромашних кућа. Иста слика могла се уочити и код
момака. Кад су се зборачи враћали својим кућама, била је
љепота гледати ту окићену колону. Посебно је то
изазивало радозналост дјеце која су излазила на раскршћа
да гледају и уживају у богатству ношње и љепоти
младости. Сви они који су имали прилику да виде збораче
те слике носиће цијелог живота.
Зборова у Обудовцу нема већ неколико деценија, а на
дан великих вјерских празника, када су се одржавали на
мераји и у црквеној порти у Обудовцу, ништа се не
дешава, јер данашњу омладину то не интересује, па и не
долазе.
Тако је још једна лијепа традиција угашена у
Обудовцу.
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ЈОВАН Н. БУНДАЛО
Београд – Србија
КРСНА СЛАВА
Код Срба је крсна слава, часно лице светог дана.
Србин славу наслеђује, као свето завештење,
а чине је жито, свећа и икона освештана,
уље, вино и кандило, славски колач и поштење.
Син од оца прима славу, кад оснује породицу,
отац сече славски колач, четвртину сину даје,
честитају један другом, уз пољупце и здравицу,
догодине у свом дому, син спроводи обичаје.
Домаћица дан пре славе, уз молитву колач меси,
освећену воду сипне у пшенично брашно бело,
из колача извирују, свете речи и осмеси
освећени колач бива, Христосово свето тело.
Црвено је вино симбол, патног Бога, крв из рана,
с њим се колач освећује, с њим се славско жито шкропи,
на вратима чекају се драги гости тога дана,
свак' кашику жита узме, затим гутљај вина попи.
Док домаћин диже славу, уз молитву стоје гости,
па седају за трпезу, домаћин им смерно збори,
док се свећа не угаси, госте нуди у радости,
точи вино и ракију, на ногама славу двори.
У свећњаку на сред стола, гори свећа, воштаница,
симбол светла Христа Бога, свети пламен кућу краси,
са лучом се свећа пали, насмејаног ведра лица,
а кад прођу дани славља, са вином се свећа гаси.
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МАРКО Љ. РУЖИЧИЋ
Гнионица – Република Српска
ЗАНАТСТВО
из књиге
ГНИОНИЦА КРОЗ ВИЈЕКОВЕ
– монографија - Марко Љ. Ружичић –
стр.74 – 81.
Многи Гнионичани су се бавили разним занатима.
Мушкарци су били пинтери, тишљери, опанчари, брице,
крпили посуђе, колари, сепетари који су плели сепете и
трнке за пчеле итд. Свака дјевојчица, дјевојка и жена су
знале прести кучине и вуну, плести чарапе и полувере са
четири игле, плести ширт са једном иглом, што се данас
зове хеклати. Било је и оних жена које су биле праве
умјетнице, па су плеле шарене чарапе и приглавке, знале
оснивати и ткати поњаве, ћилиме и тканице.

ПИНТЕР
Пинтери су мајстори који су правили
дрвене каце, вучије и бурад. То је био тежак и
прецизан занат, па се у Гнионици само пар
мајстора бавило тим послом, а међу њима су
били: Саво (Васе) Станојвић, звани Ђедо,
Сретко (Милана) Николић, Недиљко (Софрена)
Николић,
Богдан
(Давида)
Станојевић,
Миленко (Давида) Станојевић, док савијену
бурад у Гнионици нико није правио. Нажалост, данас у
Гнионици нико више нема знања, ни воље, да прави или
поправља каце и вучије, којих у селу има безброј.
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ДРВЕНИ МАЈСТОРИ
Дрвеним мајсторима су се звали људи који су од
дрвене грађе правили дрвене куће, амбаре са окнима и
уџере за пшеницу и друге житарице, штале, шупе, свињце,
кокошињце, кошеве за кукуруз. Они су правили и дрвене
санке за воловску и коњску запрегу. Цијепали су и тесали
тарабу, (шиндру), за затварање дворишта и покривање
домаћинских објеката, тесали и прокопавали бабке за
ограду и совијере за вратнице (вратњице).

ТИШЉЕРИ - ТИШЛЕР
Тишљери су били прави умјетници свога заната, који
су са најпримитивнијим алатима: тестера пуцњара, глијеце,
чекић, клијешта, кесер, дугачки и кратки струг, метар, мала
и велика сјекира, сврдлови разних величина, и гвоздена
шипка, пречника 4 до 5 милиметара, којом су сјекли
стакло, од дрвета правили лијепе кућне предмете. Са тако
оскудним алатима производили су: прозоре, врата,
столове, синије, столице, штокрље, клупе за сједење,
долапе, полице, љестве, држала за алатке: ашов-ашовиште,
лопату-лопатиште, крамп-крампиште, будак-будачиште,
косу-косиште, грабље-грабљиште, виле-вилиште, чекићчекићиште, оклагије, пракљачу за прање одјеће,
паријенице, обранице, маљеве за ударање бабака, козе за
резање дрва на њима и друге дрвене предмете.
За дрвена запрежна кола су правили: колски под,
пошавке, ступце, странице, ојич са спонама, сточнице,
рауље за задње точкове, повозце, претежнице и працијеп за
предње точкове, предњу и задњу осовину, трупине,
палчеве и гобеље за точкове, јармове и јармице, тељуге за
волове, зубаче, кошиће, дрвене грабље, рогуље. Осим тога,
правили су натре (разбој) за ткање платна и све њене
дијелове - чункове, колотуре, брдила, положнице, вратила
и сврачицу.
Тишљери су и (џамили) стаклили прозоре. Тада је
мало ко имао прибор за сјечење стакла (алмаз) па су стакло
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сјекли врућом гвозденом шипком. То је функционисало
тако што су шипку, дебљине 5 до 6 милиметара, стављали
у ватру да се загрије до усијања. Када се усијана шипка
стави на стакло, на оно мјесто куда желимо да га
пресијечемо, стакло од велике температуре поплави и на
томе мјесту, без икаквих проблема се ломило.
Истом шипком су се пропржавале, (бушиле) рупе у
дрвету (значи ако немамо одговарајуће сврдло или бургију)
угрије се гвоздена шипка и пропржи рупа у танким
даскама, чунковима, тељизима за волове итд. Ако је
дашчица танка, рупа се пропржи брзо, али ако се ради о
воловском тељигу, који је дебео око два цола, онда се
шипка више пута загријава да би успјели пропржити
жељену рупу.
Овим послом су се око 1960. године бавили: Ружичић
(Саве) Ристо, Ружичић (Теде) Недиљко, Станојевић (Васе)
Саво, Станојевић (Давида) Богдан, Станојевић (Давида)
Владо, Николић (Софрена) Недиљко, Николић (Милана)
Сретко, Катанић (Драгутина) Ђорђe, Јаковљевић (Ђорђе)
Сретко, зв. Срето Митрин, Антонић (Митра) Милован,
Кнежевић (Ристе) Недо, Млинаревић (Јакова) Стево,
Крстић (Стеве) Ранко, Крстић (Ранка) Раде, Крстић
(Богдана) Чедо и други. Од 1969. године, када је у
Гнионицу дошла струја, људи су почели куповати
електричне машине којима су много брже и квалитетније
обрађивали дрво и тиме се све измијенило.

ОПАНЧАРИ
Опанчари су мајстори који поправљају обућу. У то
вријеме се крпила гумена и кожна обућа. Гумене чизме и
опанаке су лијепили гумалезом (лијепком за гуму) да не
пропуштају воду, а војничке цокуле, ципеле и чизме
прошивали шилом, иглом и увоштеним концем,
пенчетирали
ђонове,
(поткивали
ђонове
новим
материјалом), поткивали крајеве ципела шпицевима да се
мање, слабије деру, а на предњи крај, испод стопала су се
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ударале шунегле (ексери са округлим избаченим главама)
да се обућа не тишће, не клиже. Овим занатом су се
бавили: Ружичић (Саве) Ристо и Ружичић (Теде)
Недиљеко.

БЕРБЕРИ – БРИЦЕ
Гнионица никада није имала бријачницу (берберску
радњу). Иако је Оџак удаљен седам километара од
Гнионице, нико није ишао у Оџак код брице да се шиша,
јер је била неимаштина. Владала је велика беспарица,
слична данашњој. Нико није имао новаца, па су се људи
довијали и сналазили и све одрађивали сами. Зато је у
Гнионици било више самоуких брица који су шишали и
бријали мушкарце, а жене тада нису шишале косе.
Шездесетих година двадесетог вијека у Гнионици су
шишали: Ружичић (Теде) Недиљко, а касније и његов син
Срето, Станојевић (Васе) Саво, Станојевић (Давида)
Богдан, Станојевић (Давида) Владо, Станојевић Станко,
Николић (Софрена) Недиљко и други. Људи су из читавог
села ишли код Неде Тединог, како су звали Недиљка
Ружичића, да се шишају. Највише муштерија је било
недјељом, јер се није радило на њивама, па су имали
времена за уређивање властитог тијела. Дјеца и школски
ђаци су, такође, ишли код ових брица на шишање.

КРПЉЕЊЕ СУЂА
Након Другог свјетског рата народ овог краја је био
јако сиромашан. Није имао чиме да набави кућно посуђе,
него су се служили обичним, земљаним и дрвеним
судовима, па чак и кашикама. Хљеб, погача и кукуруза су
се пекли на огњишту под металном пеком, (сачем) или
цријепњом (пека печена од земље). Једино је за кување
варива, на веригама висио, бакарни или некакав други
котлић. Осим понеке војничке, алуминијске, порције нико
није имао металног посуђа. А када се појавило и почело
набављати емајлирано (калајисано) посуђе, мало ко је имао
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довољно пара да купи неограничен број лонаца, лончића,
ћаса и тепсија. Ако се емајлираном посудом мало јаче у
нешто удари, суд се оштети, (значи спадне са њега емаил).
Након краћег времена на том мјесту се, од киселине, соли
и воде појави рупа. Поменуте рупе у посуђу су се крпиле
чивијама прављеним од лимених троуглова. Чивије су се
мотале од лименог или алуминијског троугла и полако
нитовале у рупу. Затим се закрпљено мјесто лијепило
брашном и ћаса је, поново, била к'о нова. Треба
напоменути да су алуминијске чивије биле пуно
практичније од лимених чивија јер оне нису 'рђале, па су
биле и дуготрајне.
Овим занатом су се бавили: Ружичић (Саве) Ристо,
Ружичић (Теде) Недиљко и његов старији брат Стево.
Закључујемо да је Недиљко Ружичић био дрвени мајстор,
столар, брицо, обућар и да је крпио посуђе. Исто је било и
са Ристом (Саве) Ружичића.
КОЛАРИ
Мајстори за израду запрежних кола. Колари су
правили колске точкове за запрежна, коњска и воловска,
(гвоздена - шинска) и дрвена кола. Они су од упарене
брестовине израђивали: трупине, гобеље и палчеве.
Предњи точкови, у дрвених и гвоздених кола, су били
најмање 5 цм мањег пречника од задњих точкова. Правити
кола је био јако тежак и прецизан посао, па га није свако
знао, а није ни волио. Зна се да је Богдан (Давида)
Станојевића правио кола.
Једна дрвена воловска кола су имала слиједеће
дијелове: - двије совине (осовине, предњу и задњу), правиле се од букове цепље.
Предњи крај кола, звани предња трапеж, састоји се од:
- букове осовине, - двије претежнице, (лијеве и десне,
праве од суве брестовине), - баџа, (једна попречна летве
која спаја претежнице испод сточнице, а омогућавају
управљање запрежним колима). – један працијеп (руда), 34
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два повозца, (два дрвена клина којим се працијеп
причвршћује за претежнице). – сточница, (летва која са
кариком и једним гвозденим клином спаја предњи и задњи
дио кола).
Задњи дио кола, звани задњи трапеж има: - букову
осовину, - рауље, које се гвозденом кариком (метални
прстен) и заворњем (металним клином) спајају за сточницу
и тако спајају предњи и задњи дио кола.
Када колар од дрвета изради дрвене дијелове:,
трупине, забије у њих палчеве и набије брестове гобеље,
точкови су вожени код ковача да их окује гвозденим
шинама. Окивање кола подразумијева слиједеће радње:
стављање металних туљака у трупине да их чува од трења
током окретања точка и да се не оштете од рукавца. На
гобеље (вањски дио точка) навлаче се дебеле колске шине,
а на трупине точкова са унутарње и вањске стране точка,
метални прстенови звани карике. Гвоздена кола су се
другачије правила. Њихове трупине су биле уже и
дугуљасте, кроз средину су имале уже рупе, јер су се
стављале на танке, гвоздене осовине.

СЕПЕТАРИ
Сепетари су мајстори који су
од жестике и лијеске цијепали танке
дашчице (шепутке) и од њих плели
четвртасте корпе које се (по турском)
зову сепети. Било је разних сепета, а
разликовали су се по величини,
облику и јачини. Сепет који се одоздо
на горе непрестано сужавао није био
мајсторски исплетен, ни квалитетан.
Најбољи сепет је онај чија је ширина,
горе и доле, остала иста, а такве су плели - Бранко
(Обрада) Станојевића, Максим (Стеве) Ружичића, Стево
(Раде) Крстића и други. Поједини сепетари су од лозе
плели и трнке за пчеларе.
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МИЛАД ОБРЕНОВИЋ
Рогатица – Република Српска
КАКО СЕ БРАНИ ОТАЏБИНА
Не брани се отаџбина
ријалитијима и сплавовима
и бројем пластифицираних лица.
Отаџбина се брани бистрином ума,
радом, културом и науком
љепотом градова, чистоћом улица.
Не брани се отаџбина
лоповлуцима и преварама
и бројем и снагом зеленаша.
Отаџбина се брани ширином бразде,
уредношћу кућа и салаша
и вредноћом снаша.
Отаџбина се не брани
ЛГБТ популацијом и сатанистима,
наказама, сподобама и ништавилима.
Отаџбина се брани крштењем,
миропомазањем, причешћем и браком,
породицом јаком и Божијим правилима.
Отаџбина се не брани
говором мржње и свађама,
баналношћу, бахатошћу и суровошћу.
Отаџбина се брани хуманошћу,
вјером, смјерношћу и саборношћу
и пред Богом једнакошћу.

36

КПД „ВАСО ПЕЛАГИЋ“ ПЕЛАГИЋЕВО

Не брани се отаџбина
лагањем, лајањем и лактањем,
подјелама, подвалама и улицом.
Отаџбина се брани радом и знањем,
дјечијим смјехом, срећном породицом,
вриједном руком и мушком мишицом.
Не брани се отаџбина
тетоважама и силиконима,
проституцијом, шверцом и дрогом.
Отаџбина се брани поштењем и снагом,
љепотом, љубављу и слогом,
и молитвом пред Богом.
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МИЛАДИН ДАБЕТИЋ
Београд – Србија
ВИДОВДАН
Видовдане видај ране
На Косову оплакане
Сломи сабље исукане
Да ти образ не погане
Видовдане кад нестане
Магла што у очи стане
Просветли нам ове дане
Српска вера да остане
На Косову божуровом
Ту над главом Лазаровом
Орловићу јунак Павлом
Мири граном маслиновом
Видовдане кад нам гране
Сунце из те твоје тешке ране
Видај душе изгребане
Мит Косову да постане
Једна снага једна нада
Воља твоја да завлада
Нико нико да не страда
Увек љубав, вера, нада
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МИЛКА ВАСИЋ ГЛУШАЦ
Београд – Србија
ЗА НАУК
Процветао божур по српскоме пољу
Ширио мирисе на све четри стране
Славио је жртве, храбрости и вољу
Причом о јунаштву у те тешке дане
Певао је гуслар, цвилеле су струне
Са поносом у срцу слушао га Вук.
У тај час из њега једна мис'о груне
„Записаћу нашу прошлост за наук!“
Ал' прво азбуку, за широке масе,
Једноставна слова да се лако чита
И Библије превод за молитву часе
Јер у њој је душа Светославља скрита
„Пиши како читаш, читај како пишеш!“
Да се писму српском не заметне траг!
Да мирис прошлости у будућност дишеш
Нек ти увек буде то путоказ драг!
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МИЛОВАН МИЋО ПЕТРОВИЋ
Пожега – Србија
ЧИСТА СРЦА
Греховне силе увек теже
Самодовољног у окове да веже...
Благодат вере, жељом хтења,
Очима душе топле и смерне,
Зле мисли препознајмо, себе не дајмо.
Блаженственом душом мира
У мислима на Створитеља,
Господњу вољу љубав и милост,
Преточимо у духовно уздизање и знање.
Мудрост наша нек' је разборита
Племените душе, чиста срца,
Светог Саве, Христовог следбеника,
Поносито у нама топло да куца.
Разјарене нечисте мисли одстранимо
Не дајмо (не)истину да нам кроје
Кроз вене нек' нам теку моћне реке,
Православно овенчани у васкрслог Христа.
Да савладамо неправде и препреке.
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МИЛОЈЕ ВЕЉОВИЋ
Београд – Србија
СЛАВО МОЈА, СВЕТИТЕЉУ ЂОРЂЕ
Славо моја, Светитељу Ђорђе,
Што си нема овог шестог маја
Што је сенка заклонила тебе —
Те не личиш на ону из раја!
Крсно име помози нам свима
Нек се ова напаст заустави
Да се живот у нормалу врати —
Да те Србин са свим срцем слави!
Славска свећо, изгори до краја
Пламен свети нек обасја дворе
Нек нас чува од зинулих ала —
Да у седлу останемо своме!
Фамилијо расута по свету,
Хвала свима што колач ломисте
Традицију што чувате верно
И што бројне госте угостите!
Молимо се Богу и свецима
Старом оцу да зацеле ране
Да још дуго са нама поживи
И дочека нове Ђурђевдане!
Да нас срећа догодине стигне
Да у миру подигнемо славу
Да нас свака напаст мимоиђе —
Породицу да имамо здраву!
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МИЛОЈКА Р. ЈЕЛОВАЦ
Пљевља – Црна Гора
НАШЕМ ЂЕДУ
Под Острошким небом плавим,
ено јасно твога лика,
јутрос рано по причешћу
уснуо је наш Владика...
Молисмо се драгом Богу,
Василију, сваком Свецу,
да оздравиш, да се вратиш,
да градимо капелицу...
Цетињски те Петар звао,
а и Раде са Ловћена,
пресели се у Врт Рајски,
твоја душа измучена...
Данас смо ти Ђедо тужни,
но нам понос сузе крије,
слободу смо с тобом стекли,
у срцу нам још литије...
Пљевља моја памтиће те,
вјерујући народ Свети,
тамо горе са Небеса,
увјек нас се Оче сјети...
Сад одмарај и штити нас,
са Небеса сунце блиста,
око плаче, душа јеца,
слава теби душо чиста...
Вјечнаја памјат +++
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МИЛОРАД ВИДОВИЋ
Сиднеј - Аустралија
БАДЊАК И БАДЊИ ДАН
На самом баиру Љубиоче, крајпо игралишта, нижепо
цркве.
ЗАПИСНИЧАР: Шта мислиш, смијеш л' тумачит како се
у сливу слави Бадњи дан?
ЉУБИОЧА: Ијер не смијем!
ЗАПИСНИЧАР: Ко велим, тое вјерско питање, па море
попу не бит прао што то ми тумачимо мјесто њега.
ЉУБИОЧА: Еее, јес и ти, дат не иментујем. Нећу ја
тумачит вјерски обред на тоји дан и то што Црква
прописује. Ја ћу протумачит народни обичај у мом сливу
на тоји дан. А боме то ја и мои Сливљани моремо боље
протумачит нег поп. Свака њему част, он море то тумачит
какое у његовом сливу.
ЗАПИСНИЧАР: Па де ондак протумачи.
ЉУБИОЧА: Дат прао ка'ем ништ не волим што се
престају трачит стари обичаји. Још горе нe волим што се
умјсто овдашњије обичаја прифаћају туђи, из другије
сливова.
ЗАПИСНИЧАР: Ко тебе и мене пита шта волимо, а шта
не волимо. Већ ти, ба, протумачи како се прије трачио
Бадњи дан.
ЉУБИОЧА: Прво и прво тоји дан уч Божћа мои
Сливљани су звали Бадњица. Тоји дан бијо је свечани
фамилијарни дан. Најприје б' се могло рећ дае то тихи ил
благи дан. Све што треба урадит урадиће се смјерно, брез
вике и нервирања, а нарошто брез совања. Нико ником
неће рећ ружне риечи. Ако има у кућ' са пуно чељади да
неко с неким не говори ил говори назор, на Бадњицу ће
нормално бесједит и биће срдачни једни према другијем.
Најважнија одлика отог дана, кад је Бадњица, да се никуд
не иде отће. Сам' ако се мора отић кућ нечијој пара нечег.
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Ил рећемо у задругу нешто купит. Опет каем, сам ако се
мора. Тотално кућевни и породични дан. Тоји дан ни дјецу
не ударају. Нико никог не чвока. Нипошто! Устае се рано.
Презору, ил малко и прије. Неко од женскиња, ко иначе
иде наводу, иће одма и донијет суђе тазе воде. Акое азна
далеко, па не смије ић сама по мраку, иће неко од
мушкиња шњом ил гализ ако има у кућ. Они се умију на
азни, а донсу тазе воду, па се са тојом тазе водом умије сва
чељад. Неко од млађарије ил млада, ако има у кућ' млада,
полије свјема пред водаром. Свако се потље умивања моли
Богу. У себи се изговоре молитве Оченаш и Богородица.
Онда домаћин, ако је кадур, ако није пла стар чоек, узме
сикиру и оде у шуму пара бадњака. Акое домаћин стар иће
неко од способније мушкиња, нарошто акое заваљо дубок
снијег. Иће шњим и гализ ако има гализ у кући, пошто
гализи воле тако да виде свашт.
Кад дое у шуму домаћин се прекрсти и спомене Бога и
шјутрашњи Божић. Онда осијече церић ил растић кои мора
бит шушњав. Мора на себ имат златно жуто лишће које
јаки вјетрови и студени мразови нијесу шћерал шњега.
Бадњак се мора носит на рамену, полуусправно, не смије
се вућ по земљи. Кад дое кућ домаћин присклоне бадњак
уз дувар, близу улазније врата у кућу. Донесе онда са
дрвањце два огодна пресјечка, па и' присклоне уз бадњак,
тако да је то трое. Увијек мора бит трое. Док домаћин не
дое са бадњаком дотлен домаћца уз помоћ осталог
женскиња припреми штогођ за доручак. Безбел дае
доручак постан кошто је било сво јело током цијелог
божћног поста. Ако доручак није још готов неко од чељади
оде да намирује марву. То се море и потље доручка.
Доручкују сви заедно и сви се заедно моле богу. Док се
заврши доручак и намиривање марве дотлен се и сване.
Кад сване свако иде за некијем послом. Све се поради око
куће, искида се штала, оћерају се гоеда наводу, једноч ил
двапут прие преода. Гоеда се исчешагијају. Искида се
свињац и очисти унаколо. Нанесе се доста дрва у кућу и ђе
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све треба. И свашта још што треба око куће уради се.
Пошто је обично дубок снијег, заузгрне се ђегођ треба и
прогрну се пртине. Млоги не испеку печенцу на Туцин дан
већ то раде на Бадњицу. Онда има доста посла за дост
чељади. На Бадњицу се потље доручка више не једе до
навече. Ка'се све поради сједи се у кући крај ватре и прича
се о свачему. Жене не раде свој рад. У ћиндију се опе
намири марва, уобичајено. Кад посве пане мрак и ужеже се
лампа почиње свакогодишњи обичај припрема за вечеру,
за Бадње вече. Стопанцае већ сварла и изгњијечла гра'.
Гњијечени гра је обавезни једек на Бадње вече. Укуала је и
испекла погачу коју чељад очекује ко посластицу пошто се
стално једе курузни кру. Утрла је и роткву која се једе уз
гњијечени гра. Испече се и кумпијера, ил читавог у рени
ил наскришкано у тевсији. Донесе се и ћаса туршије и
насијече киселог купуса, ко има. Безбел да на синији има
бијелог и црвеног лука. Вам у задња времена почел су неки
домаћини куповат и рибу за вечеру на Бадње вече. Кад је
све спремно домаћин, ил неко од мушкиња, уноси у кућу
поњаву сламе. Кад улази у собу ђе ће се вечерат прекрсти
се, наглас благосиља и изговара молитве и помиње
шјутрашњи Божић. Испред себе баца зрње жита и шенце,
кондар насијава на њиви. Кад сметне поњаву са сламом
онда дјеца и млађарија резгрну сламу. Дјеца кобајаг пијучу
ко пилћи и теке се ваљају по слами. Ваља се, таки је
обичај. Домаћца убаци у сламу припремљеније ораса, па
дјеца траже по слами. Дадне им и шаку сувије шљива и
љељака. На разгрњену сламу простре се поњава, а на сред
поњаве метне се онда синија. Одма се на синију метне
свијећа, сланик, ондак погача и сва остала јела која су
спремљена. Сва чељад се окупи унаколо око синије и моле
се Богу. Сад се поред Оченаша и Богородце изговара и
Вјеровање. Ужеже се свијећа коју је домаћин од воска
направијо прије преода. Сви потегну по теке ракије из олбе
ил сатљика. Потегну по једноч и дјеца. Ваља се. 'Вам
потље ка'су се почеле куповат чашце, сви испију по чашцу.
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Онда сви вечерају. Вечера је безбел посна, а главно јело
кошто је речено је гњијечени гра' и ротква. Ал пошто
чељад није јела цијел дан једе се у сласт. Добро се пази да
ни најмања мрвца погаче не испане крај синије. Неваља се
сједат на мрве, море се награисат. Са синије се све
посклоња, остане сам свијћа и сланик. Синија ће се
користит одма сјутра, рано на Божић, са другчијим јелом.
У соби у којој пуцкета ватра на огњишту (ил шпорету) и уз
који гутљај ракије, свјема зачас постане вруће, нарошто
дјеци. Потље вечере још теке се посједи па се иде лећ. Док
се сједи обично најстарији иксан ил неко други прича нешт
штое свјема интересантно. Помену се и сви они који су
некад шњима славли Бадњи дан, а сад су у рају. Таки је
бијо обичај у мом сливу, а безбел дае било теке другшие у
онијем кућама ђе је мање чељади нег у онијем ђе је више.
Ил рећемо акое неко сам. Дат прао каем, има некије детаља
који су се у некијем кућама трачли, а у некијем нијесу.
Бадњак се не дира до Малог Божћа, а тое јевту потље.
Ондак се он исијече и дрво се наложи на огњишту ил у
шпорету. Лишће с бадњака се потрга са ситнијем
гранчицама, па се то помеће по башчи – по калемима.
Слама која се на Бадње вече унесе и држи се на истом
мјесту три дана Божћа, узгрне се у ћошак ил се потрпа у
сепет. На Богојављење се помало од тоје сламе метне на
сваку шљиву и сваки калем на зирату, да воће боље роди
тоје годне. Мен није прао што се обичај Бадњег дана сад
доста обеталијо. Све је некако другшие. Осијече се оно и
донесе бадњак, нема говора. Ал се млоги обичаји на тоји
дан, на Бадњи дан, не траче. Најгоре је што се не трачи
обичај да се никуд не иде отће. Донешен је обичај из неког
другог слива, па момци осијеку повелик шушњав церћ ил
растић и томе рекну дае бадњак па га ношају по селу. Ај
што теке попију, ко млађарија, ал тако се одустаје од
обичаја да тоји дан буде тих, свечани и благи дан и да се
никуд отће не иде. Поквари га бука трактора у ком се
возају и ркања коју млађарија прави идућ од куће до куће
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са тојијем трактором и бадњаком. И чаше петље пуне се и
празне код сваке куће, па будне и пјаније младића. Увече
неђе нађу погодно мјесто, рећемо пред црквом, па
испресијецају бадњак и наложе велику ватру. Шједну
унаколо и пију и пјевају, нимукает за они кућни обичај
што сам тумачла. Боим се да ће, недај Боже, потље млого
година неки таки записничар, ко ти сад, ћет да му
протумачим како се трачи Бадњи дан. А ја ћу морат причат
оти нови обичај кои ми се сад нитке не допада.
ЗАПИСНИЧАР: Записаћу и то твое негодовање.
…….
(Писано локалним ванстандардним дијалектом карактеристичним за Дуго Поље код Модриче)
ЛОКАЛИЗМИ – ЗНАЧЕЊЕ
Сливљан – житељ у сливу ријеке Љубиоче
Крајпо – одмах поред
Нижепо – одмах ту, мало ниже
Престају трачит – престају славити (обиљежаљвати)
Отће – од куће
Пара нечег - по нешто
Азна – мали извор питке воде
Гализ – дјечак, тинејџер
Пла стар – веома стар
Искида се штала – избаци се ђубре из штале
Иксан – особа
Нитке – ни мало
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МИЛОРАД МИШО ЂУРЂЕВИЋ
Дервента – Република Српска
ЛИЛА ОД СНА САТКАНА
Године ми мила сваке
Прича моје миле баке
Да је срећна она била
Кад је сјајна срећна Лила
Чинила им дивно славље
Које слави Православље
Које Празник наше дјеце
Слави као славске свеце
А и прича годи дједа
Кад паметна глава с'једа
Обичајним збором збори
Да пред поноћ Лила гори
Да обасја путоказе
Којим храбри и сад газе
Све у души носећ' пламен
Српског рода часно стамен
А и моја мила мајка
Родила је њежна бајка
Када прича с мојим татом
Док их слушам ја са батом
Каже да јој жарка Лила
На кућноме прагу мила
Дари Љубав милој дјеци
К'о икони што су свеци
У срцу се Љубав грана
У доласку Петровдана
Кад обасја свјетло Лиле
Приче што су некад биле
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А и данас што се памте
Порукама које пламте
Да и сан зна бити јава
Док га Лила обасјава
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МИЉАНА ИГЊАТОВИЋ КНЕЖЕВИЋ
Ниш – Србија
ЗАШТИТНИК
На храсту заштитнику што село родно ми штити,
на сивој кори дрвета урезан крст је свети,
огњишта сеоска чува и децу да срећно расту,
види га ко год прође крај њега и зими и лети.
Дрво је расло све више, дуге су падале кише,
белео снег се на њиви, а војске пролазише.
Кад год прођем крај њега, на врху стоји брега
и запис расте све више од сваке пролећне кише.
Одлазим у рат и не знам да ли ћу да се вратим,
али ти остављам огњиште и у колевци сина.
Српкиња си и знаш шта огњиште српско значи
и да се чува животом као и домовина.
Одлазим, под јабуком на столу остављам писмо,
на уље од пушке мирише јаче но дуње и јабуке.
Не заборави да за Бадњак медом пошкропиш дрво
оно од нашег храста сађеног од моје руке.
Лист храста и комад свеће нека ме од метка бране,
сину ко златник под јастук суви лист храста стављам,
нека се сети да наше огњиште вечито траје
као што и ја то никад, никад не заборављам.
Ако се не вратим кући, упали кандило у соби,
а увече у прозор запали и стави свећу,
јер не знам, вољена моја, када ћу да се вратим
да вас загрлим опет ил' да се вратим нећу.

50

КПД „ВАСО ПЕЛАГИЋ“ ПЕЛАГИЋЕВО

МОМЧИЛО МОМО ТУБИЋ
Међаши, Бијељина – Република Српска
АНЂЕЛЕ БЕЛИ
Рашири крила Анђеле бели
Прелети горе и плаво море,
Облети Србију и Свет цели
Донеси људима светлије зоре.
Узми Анђеле маслине грану
Учини да земљом завлада мир,
Нека зло и ратови престану
Нек’ престане овај ђаволов пир.
Од северног до пола јужнога
Нека се твоја порука чује,
И моле људи за Бога једнога
Сложно са цркви звона да брује.
Над Милешевом нек звезда сија
Што сјаји светлошћу са лика твог,
Да љубав у срцима проклија
Код Српског народа напаћеног.
Светачка крила рашири сада
Сједини људе у правцу једном,
Да међу њима разум завлада
И моле сложно Богу свемоћном.
Многи су духом на земљу пали.
Подај им наде ублажи муку.
Живот је овај превише мали,
Светачку своју пружи им руку.
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МОМЧИЛО СПАСОЈЕВИЋ
Челинац – Република Српска
ЈАБУКА У НАРОДНОМ ВЈЕРОВАЊУ
У традицији српског народа јабука је симбол љубави,
здравља, поштовања, наклоности, љепоте, напретка и среће. Од свег воћа, она је у српском народу најцјењенија. Била је обавезан и неизоставан дар који се некоме поклања од
срца. У Херцеговини, па и у неким другим крајевима, када
се коме иде на крсну славу, носи се само једна лијепа,
крупна и здрава јабука, коју домаћин прима са поштовањем, пољуби је и ставља на истакнуто мјесто у кући. Тај
дар подразумијева свако добро и напредак те куће, обиље
доброг здравља, среће и љубави. Посебност јабуке се огледа у томе што њу даје и добија једнако и сиромашан и богат човјек. Она је била велики и незамјенљиви симбол у
животу наших предака, од рођења до смрти и значила је;
добро здравље, срећу, плодност, напредак, те добре жеље и
намјере.
Јабука је врло здрава храна, али се њоме не може излијечити ниједна болест, премда се може спријечити појава
многих обољења и здравствених тешкоћа, а нарочито болест срца и крвних судова, разна тровања, несвјестице, главобоље, проливи, гојазности, реуматизам и стални замор.
Носи се и као дар болеснима.
Дјетету или некоме врло драгом и највољенијем каже
се: Јабуко моја румена! Мајка Југовића, у народној пјесми,
истргнуту руку свога сина пореди са јабуком (Моја руко,
зелена јабуко). Обичај је да се добра дјевојка пореди са јабуком: Здрава и једра ко јабука. Када се момак загледа у
дјевојку и када му она прирасте срцу, поклониће јој јабуку.
То је израз његове најдубље и искрене љубави и пажње.
Посебан значај јабука има у свадбеним обичајима, па
се у неким крајевима и сама просидба назива јабука. Био је
обичај да се у јабуку забада новац када се са пуном буцом
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ракије позивају узванице на свадбу. Младић дјевојци, коју
бегенише (одабере), даје јабуку (баца на њу јабуку) и ако је
она прихвати сматра се да пристаје да пође за њега. Јабуком је он заручује. Јабуком младожењина породица дарује
младу да би будући младенци били у милости анђела.
У току свадбеног пира карактеристичан је обичај даривања јабуке. Један од сватова, кога одреде остали, носи око
трпезе јабуку у коју присутни забадајући у њу новце, почев
од дуката па до бакрењака мале вриједности, дарују младенце.
У многим српским крајевима јабука се стављала пред
покојника на груди као и на крст који се носио испред погребне поворке, на којем остајала послије покопа. У неким
крајевима сади се јабука поред гроба, а поготово се то
чини на гробићима дјеце која су умрла некрштена и
покопана изван гробља на за то одређеном мјесту.
Скоро да нема обреда којим се жели постићи неко добро, а да у њему није присутна и јабука. Она је врло ријетко имала супротно значење и другу функцију.
У народу постоји и нарочита врста јабуке која се зове
адамчица. То је она јабучица коју мушкарци имају у грлу
(а жене је немају) и, према вјеровању, постала је од јабуке
коју је Ева дала Адаму, па ју он од страха када је угледао
Бога није прогутао него му је остала у грлу.
Када се сади јабука треба је држати објема рукама, да
би сваке године рађала.
Приликом опраштања дјевојчина мајка кћерци кроз
њедра кошуље провлачи румену јабуку, да би лако рађала
дјецу.
Када млада пристигне у свој нови дом пребацује јабуку преко куће, ради своје среће, здравља и напретка својих
нових укућана.
Прве брачне ноћи младенци, у својој брачној постељи
најприје заједно поједу једну румену здраву јабуку, да би
међу њима било слоге, а пород им био здрав и напредан.
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Одмах по рођењу дијете се дарује јабуком, како би било напредно, једро, здраво и румено попут црвене (румене)
јабуке.
Жене, које су у жалости, не једу воће (нарочито не јабуке) прије Петров дана, кад их прво подијеле за душу, па
онда једу.
Јабука одлично штити зубе и добро је средство за чишћење сребра.
Јабука се дарује из милоште, јер је рајско дрво, па
доноси срећу („Јабука је насред раја расла“).
Јабука се повезује са светим Петром (29. јуни) и њу до
тога свеца не ваља јести, јер ће усјеве побити град. На свој
дан свети Петар у рају затресе јабуку и даје их дјеци која
су се око њега окупила. Јабуку не добијају она дјеца, чије
су живе мајке прије тога дана јеле то воће.
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ОЛИВЕРА БАЛЕШЕВИЋ
Дервента – Република Српска
КРСНА СЛАВА
Браћо, Срби, Православци,
Ма гдје широм свијета били
Да славимо Крсне славе
Преци су нам оставили.
Уз молитву, жито, свијећу
И хљеб крсни, мало вина
уз тпезу и с гостима
обичај је то Србина.
Славите Ви светитеља
Заштитника дома свога
Молите се и за здравље
Остало је то од Бога.
Спомените своје мртве
Што су славу оставили,
С домаћином и гостима
живи, здрави, срећни били!
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ПАЈО БРКИЋ
Пелагићево – Република Српска
НЕ ДИРАЈТЕ МИ СВЕТИЊЕ
Станите! Стојте, "велики моћници",
ситне душе и људи мали.
Станите већ једном у својој накани.
Нисмо вас звали.
Не дирајте оно чему се дивим, оно што волим, због чега
живим.
Не дирајте ми Светиње ...
Моје Светиње, вама ништа не значе, а мени су све.
Не дирајте ми дјецу, унучад, потомство моје ...
Не дирајте ми оца, мајку, брата и сестру, гробове њихове.
Вама су они ништа, а мени су све.
Не дирајте ми Светиње!
Не дирајте ми ријеке, језера, моју равницу и љути крш.
Не дирајте ми дједовину, отаџбину,
оно што волим, а ти мрзиш.
Не дирај ми у Светиње.
О, станите "моћници" силни,
не скрнавите цркве, манастире наше ....
Божијом вољом вијековима ту су,
у миру и злу нас сабираше.
Не дирајте ми Светињу.
Не дирајте ми крсну славу,
крсницу, свијећу и кућног свеца,
светиње ове добих од оца, а наслиједиће их моја дјеца.
Не дирајте ми Светиње!
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ПЕРО З. САНДИЋ
Прњавор – Република Српска
КОЛЕДАРСКА ПЈЕСМА
- посвећено повратку чаројица-коледара
у прњаворском селу Црквена
Ноћ је хладна
Одмах по Божићу
Пуна мјесечине
Коледа леда
Добри домаћине
Ево теби у авлију
Веселе дружине
Није шала
Нису трице
Отвори нам авлијске вратнице
Дошле су ти часне чаројице
Улазите добри људи
Помог'о вам Бог
Не стиди се ова кућа
Обичаја свог
Још нам јаче залупајте
Весели бубњари
Нек се чује
Нек нам живе
Обичаји стари
Уздрављам вам
Ракијом са медом
И дарујем чаројице редом
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Сви играју и пјевају
Пјесме коледарске
Домаћин им даје дарове ко царске
Коледа леда добри домаћине
Коло ти се вило
Све ти здраво и весело било
Од мачковог гласа
Подижу се жмарци
Миришу му сланина и чварци
И јарац нам уши проби
Домаћине дај му и соли и зоби
Извади и коју пару
Удајемо ноћас дјевојку
Ал стару
Коледа леда
Добри домаћине
На свему ти хвала
Што је твоја кућа дала
Нек ти роде њиве и воћњаци
И у кући дјечица близанци
Коледа леда
Добри домаћине
Славу славио и бабине
У здрављу и весељу
Чекао нас догодине
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ПЕРО З. САНДИЋ
Прњавор – Република Српска
ПЕТРОВДАНСКЕ СВЕТЕ ЛИЛЕ
Најљепше је српском роду
Кад се славе свети дани
А они су
Ђурђевдани
Видовдани
Илиндани
И Господњег сваког љета
Кад у души све процвјета
Ко мелем на рану
Петровдани кад освану
И кад уочи Петровдана
А понегдје Илиндана
Крену наше лиле
Као што су некад биле
Српска кћери српски сине
Са Козаре и Озрена
Преко Посавине
И од Бирча преко Пала
Наших села изнад Конавала
Свуда свијетле равнице и брда
Познаје се наша вјера тврда
Православљу освијетлити пут до неба
Сад највише небеска нам правда треба
Против српства атакују са свих страна
Против бомби и урана
Само свијеће и зрнца тамјана
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Вијековима плови српска лађа
Без повољног дашка вјетра
Молимо се и уздамо
У праведност Светог Петра
Против сваке туђе силе
Петровданске свете лиле
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ПЕТАР ПЕТРОВИЋ
Лозница – Србија
ГОВОРИ СРПСКИ
Што више језика знамо
Мање се разумемо
Аоно што имамо
Чувати не умемо.
Дал' иђе ико на свету
Може, лепше и више
Да као мој Српски народ
Опише и наброји кише.
Дал' ће да сипи, сипа ил' капље
Дал' ће да цмиздри, кваси ил' мочи
Ил' ће да бали, топи и музе
Ромиња, пљушти, лије ил' точи.
Може да шљема, пиша и пљепа
Позна и касна, жедна и плодна
Да отоврзе и ототањи
Ил' плавна, топла, росна и родна.
К'о из кабла, провала облака
Попишуља, спужара, пљускача
Или она из ведра облака
Кад прокапље права пламењача.
Па кад роси и брег одваљује
А тек она која брда ваља
Бљузгавица, прољевуша
Кад упљепа па земљу раскаља
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Па кад свеже и раскваси
Разљигави, разглибави
Ил' попрне по прашини
Лине, пљусне, па утањи.
Па са снегом, па са градом
Шљема, љошти или врца
Ледењача, ситна, крупна
Прокапљује, или шмрца.
Ил' она родна, берићетна
За коју Србин Бога моли
Петровска и Илинска киша
Њу сељак највише воли.
Што више језика знамо
Мање се разумемо
Аоно што имамо
Чувати не умемо.
И зато чувам језик свог рода
Јер нико тако не уме
Зато говори Српски,
Да цео свет те разуме!
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РАДА ЛОТИНА
Земун – Србија
ЈАБЛАНИЦА, СЕЛО ВИШЕБОЈА
Подно горде планине Торника,
где извире Јабланица река,
путник хрли, чио низ речицу,
не бил' наш'о цркву брвнарицу,
а у цркви села заштитницу,
Пресвету мајчицу, Богородицу.
Јабланица - село вишебоја,
окупља о Тројици одважне и младе,
духа такмичарског и спортскога боја,
да покажу шта знају да раде.
Јабланица, село вишебоја,
чувено је данас као Троја,
свих узраста такмичаре позвао,
Драгиша Словић, ратар, ветеринар,
вештине одважних свету објавио,
златоусти Јован Мемедовић, визионар.
Камен с рамена пада као маљ,
скокови у вис, скокови у даљ,
ко ће кога канапом привући,
јуначке крви, канап ће им пући?
Тестером стружу дебла свакојака,
трка на коњима за младиће лака,
вуча трупаца воловима снажним,
успон уз бандеру чини момке важним.
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Домаћа радиност „Нит златнога бора“
плете вунене чарапе и капе важне,
топле прслуке и шалове разне,
на џемперима различитог кроја,
Драгица везе боје Златибора,
изложба ће бити на „Дан вишебоја“.
Туристичко друштво „Јабланица“,
доводи туристе, да озаре лица,
нек сачува Бог све лепе девојке,
љубављу да снаже јабланичке момке.
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САВКО ПЕЋИЋ ПЕСА
Дервента – Република Српска
ОБИЧАЈ СПРЕМАЊА РУЧКА НА МОБИ
Доношење ручка у поље, на њиву.
Јужни дијелови општине Дервента припадају ниском
побрђу планине Крњин са неколико села која се протежу
скоро до Дервенте. Села су била без путева, а народ је у град
ишао пјешке или са воловском запрегом, рјеђе коњском
запрегом, којих није било много. Тако се може рећи да се
некада много радило и тешко живјело у свим селима надомак
Дервенте. Обичаји су били скоро исти у свим селима подну
Крњина, све до Ивањског Поља према Броду.
Онај ко је живио уз ријеку, рјечицу, имао је срећу да
посједује земљиште - полој поред рјечице, ријеке и на
висини, па ако је суша роди љетина у пољу, а ако је кишно
роди љетина на брдима. Рад на земљи и око земље је био
светиња. Њиве су освештаване, на њивама се правила
маслишта, а и пјевале додолске пјесме у част доброг времена
у коме ће љетина добро родити, то јест понијти. У ту част, да
би љетина родила, на Ђурђевдан се обрађене њиве ките
младицама од лијеске. Убере се грана и уз молитву забоде на
сред њиве.
Искориштавао се сваки педаљ земље да би се
прехранило. Некада се жело ручно, окопавао кукуруз
мотиком, па косидба. Када би година била родна, вршидба
или косидба житарица бијаше празник. На њиви је радило 30
до 50 људи, а код великих газда и више. Људи су помагали
једни другима, а чељади за рад је било много. Договоре се
кад ће код кога чинити мобу да нико не остане и љетину не
убере. То се називало моба. Док се кукуруз првичио или
загртао, пшеница жњала, вршена косидба, код куће су
домаћице спремале ручак, па стављале у дрвене посуде,
умотавале у чисте крпе, везивале марамама и качиле на
обраницу и око подне носиле у њиву на раменима са
обраницама. Обично је била кукуруза, пирјан са месом од
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перади, погача и пита од тикава. Вода је ношена у тиквама
водењачама.
Управо нас је културно друштво жена из околине
Дервенте, које чувају етно баштинска насљеђа својих села,
подсјетило како се некад спремао ручак, јер овај обичај је већ
одавно заборављен.
Обукле су старе народне ношње да покажу млађим
генерацијама како су домаћице припремале оброке за долазак
на њиву. Најчешће се правио пирјан, месо од кокоши са
кромпиром и зачинима је неизоставни дио овог ручка. Погача
и пита гужвара или тиквара са кајмаком такође се носила на
њиву. Уз то је обавезан био и крчаг воде или у тикви
водењачи. Ручало се сласно, а понека шљивовица би
употпунила овај ручак. Ручак није трајао дуго, јер је требало
завршити посао до вечери, то јест до преода. Косци би се
одмах након ручка складно као један протегли по златној
пшеници при самом коријену.
Кад би све крстаче биле сложене на њиви радови би били
завршени. Након завршетка радова би уз пјесму, вриску и
поскакивање враћали домаћину пред кућу, гдје их је такође
чекала богата вечера, а за најзаслужније награде, као што је
на косидби колибаша добијао киту цвијећа и извезени
пешкир.
Тако је то некад било у селима Осиња, Појезна, Велика и
Мала Сочаница, Црчна, Церани надомак Дервенте, у
Републици Српској, БиХ, када би се косила пшеница,
житарица која је отхранила генерације. Овај обичај који је
трајао до седамдесетих година прошлог вијека и данас
оставља утисак, јер нас бар на тренутак врати у прошлост и
подсјети на све оне обичаје који су одавно већ заборављени.
·

(Првичење – прво окопавање кукуруза. Некад се
морао три пута окопавати да би се уништио коров.
Задње окопавање је загртање. )
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СЛОБОДАН ВРХОВАЦ
Трн, Лакташи – Република Српска
МАНАСТИР ЛИПЉЕ
Тамо гдје је благослов светитеља Саве.
Гдје поток Млијечница тихо жубори,
Бистрица ријека вјековима тече,
Под Осојем гдје је најљепше вече.
Тамо гдје и ноћи не доносе таму.
Гдје небо шаље свјетлост своју,
Гдје народ долази да лијечи душу,
Молитве Богу гдје се поју.
Тамо гдје су гробови предака.
Краљ Драгутин гдје је стизао!
Душмани гдје су бездушно палили
Из пепела гдје се живот дизао.
Тамо гдје Господ милује и прашта.
Гдје вјетар Љубави умиљато дува.
Тамо је манастир Липље древни,
Тамо се вјера Православна чува.
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СЛОБОДАН ВРХОВАЦ
Трн, Лакташи – Република Српска
ХРАМ СВЕТОГ ИЛИЈЕ У КОКОРИМА
У она давна времена,
Када је Свети Илија
У село Кокоре стизао:
Тада су претци моји
У друштву са њим били
И тражили мјесто Свето
Гдје би се Богу молили.
Онда су умолили пророка Илију
Да им освешта најљепше брдо.
И позове Таворску Свјетлост ,
Коју је са Мојсијем свједочио,
Да на том брду вјечно сија.
Хљеб и Вино да на њему примају
И да им та Храна вјековима прија.
И ето и данас то брдо свијетли!
На њему се Света литургија поје.
Тамо и данас Свети Илија,
Походи претке и потомке моје.
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СЛОБОДАН ЦВИТКОВИЋ
Шид – Србија
ЗОВ ПРАВОСЛАВЉА
Сви се чуде, зашто тело и душа
исказују силну милину и срећу.
Зашто срце снажно затрепери,
када пред Иконом палим свећу?
Зашто волим Православље?
Зашто су ми испуњене жеље,
па ми из очију заблешти сјај
када Светом храму идем у загрљај?
Ја им кажем; „То се мора схватити.
Што је у Србина рођењем урезано
не може се никоме објаснити.
То у његовом срцу стоји укопано.
Свако, коме звук бронзаног звона
у ушима најмилију музику даје,
а на источњаку кандило му гори,
тај спознаје Православље шта је.
Онај ко походи Српске манастире,
и радује се Христовом васкрснућу,
томе се поглед до небеса простире
и пружа му Божију љубав и срећу.
Његове су животне жеље испуњене,
јер се Православљу сада опет кличе.
Поштују се наша вера и стари обичаји,
са којима се Срби вечно поносе и диче.
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Васо Пелагић - народни
љекар, учитељ и
просветитељ
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ВЕСЕЛИНА РАДАНОВ ПЕЛАГИЋ
Нови Сад – Србија
ЈЕВАНЂЕЉЕ О ЗДРАВЉУ ПО ВАСИ У ВРЕМЕ
COVID-19
Веселина Раданов Пелагић, Љиљана Раданов Пелагић,
Зоран Катринка, Дејана Кулешевић
Фондација за истраживање и развој, безбедност хране и
еко здравље, Нови Сад, Србија
Email: veselina.pelagic@frd.org.rs
Web: www.frd.org.rs
Василије - Васо Пелагић је рођен у годинама које су
биле тешке, турбулентне, када су се велике силе
преплитале на балканским просторима. У том времену су
живели слабо образовани људи чији су животи били
окупирани Новим Заветом (Библија). Он је свој живот
живео уз напоран рад, са искреношћу. Верујући у
традицију, помагао је народу да преживи и са свим својим
знањем и великом љубављу покушавао да га просвети.
Васо Пелагић је био популаран и веома богат писац, не у
новцу, него у броју написаних страница, јер су за време
његовог живота објављени у 250.000 примерака. „Народни
учитељ“ једна од најзначајних књига медицине, које су
издате на просторима бивше Југославије. Он је био
истакнути социолог, просветни радник, народни лекар,
учитељ хуманиста, социјалиста, просветитељ, никада није
рекао да се нешто мора учинити, већ је својим радом
показао како се то чини.
Васо Пелагић је био храбар у времену у којем је
живео. Писао је и говорио о здрављу, неопходности
образовања и значају хране и физичкој активности.
Искуство које је скупљао путујући по свету преносио је
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нашем народу и то уз велики напор. У његовим књигама се
налазе корисне ствари на која су још увек потребно да се
изнађу одговори.
А што се тиче здравља, правилног физичког развоја,
бољег и још вишег праведнијег живота свих људи, добро је
подсетити се шта је написао Васо Пелагић о овоме. Његов
народни учитељ је пун корисних савета, драгоцена је
књига у било којој кући, посебно сада када смо затровани
разним производима и токсинима, како уобичајенио
коментаришу, за наше добро. Пелагић је био велики
заговорник здравог живота и здраве хране, сматрао је да је
дужност сваког човека да буде здрав.
Предмет и циљ
Предмет овог рада је да нас Васо Пелагић подсети на
значај образовања у области здравља и хране. Васо је део
наше традиционалне културе и први заговорник здравог
живота на Балкану, по којем су тада и напредније земље
почеле да развијају физичку културу у образовању.
Како и којим путем ићи?
Образовање, традиција, храна и култура, храна
квалитетна и без штетних материја по здравље људи и
животиња, очување природе и подршка малим сеоским
газдинствима уз поштивање Васиног аманета да „удесимо
према развитку науке и животним потребама народним“.
„Прва је и вечна потреба сваком човеку да стече што
више знања о здрављу човека, марве и биља, и о
срећоносном уређењу и школовању друштва, јер без тога
живеће у страху и опасности и богаташи и сиротиња.
Ништа толико не сатире умно и телесно здравље,
моралну јачину и материјално благостање човеково, као
неразумевање оних узрока, због којих то потиче, и
непознавање начина којим ће се ти узроци отклонити
могу. Обавестити народ о томе треба да је најпречи
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задатак наставника и управљача, доктора
законодаваца, књиге и друштва.“ (Васо Пелагић)

и

У нашем раду користили смо Пелагићев Народни
учитељ штампан 2001. у Београду, који je за репринт
изабрао оптимално решење издање Пелагићевог
Народног учитеља београдске издавачке куће Слобода
из 1974.
„Материјал за Прво издање Народног учитеља
прибирали су се поред нашег народног љекарства узети
од Бугара, Румуна, Мађара, Немаца, Чеха, Хрвата,
Енглеза, Турака, Арапа, Грка, Американаца и Индијаца.
Таква извешћа нису доносили само обични научни путници
него и сама медицинска друштва. За економски одељак
били су извори наша и светска књижевност, а и наша
испитивања.“(Васо Пелагић)
Систем ЕУ о безбедности хране 21 век
У ЕУ Закон о безбедности хране (Regulation (EC)
Nо178/2002) има циљ безбедну храну за људе и животиње
и заштиту потрошача на највишем нивоу. Уредба (EC) 178/
2002 која прописује општа начела и захтеве Закона о храни
(General Food LAW Regulation) поставља свеобухватно и
кохерентно оквир законодавства за храну и храну за
животиње, како на националном нивоу, тако и на нивоу
Уније. У ту сврху, кроз Уредбу поставља опште принципе,
услове и процедуре које подржавају доношење одлука у
питањима хране и хране за животиње, које покривају све
фазе хране и хране за производњу и дистрибуцију хране,
све до потрошача - као и одговарајућим надзором који
спроводе надлежни органи. Овим начелима се обезбеђује
висок ниво заштите животиња и здравља људи, као једног
од основних циљева политика ЕУ. Обезбеђивање
ефикасног функционисања унутрашњег тржишта у ЕУ је
могуће уколико су стандарди безбедности хране и хране за
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животиње уједначени и ако се доследно примењени на
целој територији ЕУ.
Такође се овим Законом прописује функционисање
Европске агенције за безбедност хране (EFSA) која је
одговорна за научна саопштења и подршку у свим
научним областима која утичу на безбедност хране. Ово је
независна институција, која даје информације о свим
питањима у овој области и обезбеђује да јавност буде
информисана. ЕФСА је отворена за земље ЕУ и друге
земље које примењују Закон о безбедности хране, па и
Србију.
Осим тога, Закон о храни успоставља главне
процедуре и инструменте за управљање ванредним
ситуацијама и кризама, као и Брзи систем обавештавања,
Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). У овај
систем су укључене земље ЕУ, Комисија и ЕФСА. Он
омогућава размену информација у вези са мерама
усмереним на ограничавање стављања у промет или
повлачења хране и хране за животиње из промета, затим
предузете акције и одбацивање партије или пошиљке
хране или хране за животиње. У случају опасности у вези
са храном информације се шире унутар мреже брзог
упозорења и морају бити доступне јавности. Србија као и
све земље са којима ЕУ сарађује, односно тргује, или кроз
земље иде транспорт живих животиња и храна.
Министарство пољопривреде се обавештава путем меила у
форми Follow up (1,2,3... )
Када би Васо Пелагић био наш савременик и користио
интернет, схватио би социјалне мреже и платформе о
храни и здрављу, све оно о чему је још у 19. веку учио
народ и за шта се борио је и данас актуелно. Прво, што би
приметио је да и сада народ морамо да учимо да редовно
пере руке, а шокирао би се и када би схватио да и у ово
време за "доктора и његове рецепте и апотекарске
фарбане водице треба издвојити много банки које народ
нема", док су лекови из природе заборављени. Не само што
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су заборављени, него су и појаве велике преваре због брзог
богаћења забележене.
Један од најзнаменитијих и најученијих Срба 19. века
и данас би свакако словио као зачетник превентивне
медицине и еколог. Васо би, по узору на многе данас,
позивао да се ослонимо на своје наслеђено предање, баш
као у "Народном учитељу", али би тражио и да се млади
шаљу по белом свету да уче, да се врате и дају допринос
народним стартегијама и утичу својим стеченим
образовањем на јачању бољитка у својој земљи.
„ Шта треба знати о храни
„Све што једемо и пијемо прелази у крв, а наша крв
биће таква каква је наша храна, пиће и ваздух. Од добре
хране зависи благостање и здравље народа. Само сит
човек може да мисли и да ради уредно и довољно.“(Васо
Пелагић)
Данас у 21 веку искристалисане су дефиниције
безбедне хране и сигурне (хранљиве - квалитетне ) хране :
- Безбедна (Food Safety ) безбедна храна
- Небезбедна храна није сигурна храна (Food Sеcurity)
- Неповољни инцидент са безбедношћу хране негативно
утиче на јавно здравље, трговину и економију.
- Небезбедна храна (која садржи штетне бактерије, вирусе,
паразите или хемијске супстанце) изазива више од 200 болести у
распону од дијареје до рака.

Пет порука
1. Осигурати храну да је безбедна - владе морају
обезбедити безбедну и хранљиву храну за све,
2. Узгајати безбедно - произвођачи пољопривреде и
хране морају усвојити добре праксе,
3. Чувати га на сигурном - пословни субјекти морају се
побринути да је храна безбедна у условима пре изношења
на сто,
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4. Знати шта је безбедно - потрошачи морају да науче о
безбедној и здравој храни,
5. Удружити се за безбедност хране - Радимо заједно
на безбедној храни и добром здрављу!
Шта је сигурност хране?
Сигурност хране за домаћинство значи приступ свих
чланова у свако доба довољној количини хране за активан,
здрав живот. Сигурност хране укључује најмање:
Доступност нутритивно адекватне и сигурне хране.
Осигурана способност прибављања прихватљиве
хране на друштвено прихватљиве начине (то јест, без
прибегавања хитним залихама хране, чишћења, крађе или
других стратегија суочавања).
„Намирнице којим се користимо у исхрани садрже
састојке потребне нашем организму. Ови састојци служе
организму за стварање енергије, за растење и обнову
организма, за одржавање нормалне телесне температуре,
као и за нормално одржавање животних процеса у
организму.“(Васо Пелагић)
Храна један од најважнијих аспеката наших
живота.
Као извор енергије и вредних хранљивих материја,
храна доприноси правилном физичком и умном развоју,
расту, обнављању ћелија и свих функција организма. Но,
храна није само то, она је важан аспект нашег друштва и
културе. Она је део нашег културног наслеђа, повезује
заједнице и гради заједничка схватања места у којима
живимо. Свака земља има свој културни идентитет, а
гастрономско наслеђе је његов саставни део. Храна и
начини исхране са свим припадним културним обичајима
и правилима у различитим друштвеним системима и
епохама добијају различите интерпретације. Свим тим
интерпретацијама заједничка је чињеница да храна није
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само примарна људска потреба, него и идејни,
симболички, културни, уметнички и филозофски концепт
који представља саставни део живота.
Храна је језик.
Храна сумира и преноси ситуацију, даје информацију.
Она изражава друштвене структуре и културне системе.
Такође, кулинарство, одређеног друштва је језик у који то
друштво пресликава своју структуру и из чега се могу
открити његове скривене унутрашње супротности. Храна
је и процес. Човек одабира које ће биљке и животиње
узгајати. Пажљиво их негује, затим убира плодове свог
рада и те добијене намирнице даље трансформише кроз
различите кулинарске поступке. На крају, конзумирање
хране повезујемо са дељењем трпезе са нашом породицом
и пријатељима. Можемо рећи и то да је храна уживање.
Уживање у трпези представља сложен процес којим се
ствара оно што називамо национална кухиња, коју чине:
избор, узгајање и припрема намирница, амбијент у коме се
храна служи, као и начин како се служи. Све ово нам
казује да је храна друштвени феномен. Може да означава
класу и привилегију, игра значајну улогу у одређивању
односа друштвене моћи и статуса и да пружи основу за
истраживање друштвених односа. Темељ оваквих и
сличних размишљања је идеја да су обезбеђивање хране и
исхрана често и нужно колективни чин, у чему
препознајемо друштвени карактер хране, где се лагано
одступа од схватања хране као пуког задовољавања
природних потреба.
„Свака намирница садржи извесне хранљиве састојке
због којих се користи као храна. Месо и махунасте биљке
због беланчевина, житарице и кромпир због угљених
хидрата, резервно масно ткиво животиња и биљака због
масти, воће и поврће као храна богата витаминима и
минералним солима итд...“(Васо Пелагић)
79

ГОРИ ЛИЛА УОЧИ ИЛИНА - 2021.

„Најздравије млеко даје здрава марва, а нарочито она
која пасе по здравим, сувим и узвишеним местима,
подводна барна паша не даје марви здрава млека. На то
треба већу пажњу обратити, а нарочито када се деца
оваквим млеком питају, отхрањују.“ (Васо Пелагић)
Извори загађивача хране
Главни извори биолошких загађивача у храни су:
• животињска црева: фекална контаминација
• земљиште и вода загађени необрађеним стајњаком
• унакрсна контаминација: загађење преко људи услед
лоше личне хигијене (коже, одеће, посебно руку), загађења
фекалијама (људска црева), неуспех у контроли инфекције
(болест није пријављена)
• унакрсна контаминација прехрамбених производа
која се шири из прерађивачког окружења због лоших /
неправилних санитарних услова.
Фактори који утичу на раст микроорганизама у
храни
Већина хране садржи довољно хранљивих састојака
који подржавају раст микроба. Најважнији фактори који
утичу на раст микроба су:
• Вредности температуре за раст микроба зависе од
врсте микроорганизма. На пример, психротрофи попут
Листериа моноцитогенес расту на температури хлађења
(4°C), док термотрофи могу расти на вишим
температурама (45°C).
• НХ производа повезан је са киселошћу или
алкалношћу производа. PH производа утиче на раст
бактерија. Већина бактерија расте у распону NH између 5 и
9.
• Активност воде (Ав) односи се на воду која је
доступна у производу. Што више воде има на располагању,
то ће боље расти бактерије. Вода озбиљно утиче на
бактерисјко кварење. Полутрајни месни производи, храна
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отворене конзерве и прерађевине са високим процентом
немесних делова имају кратак век и у фрижидеру.
„Млеко је боље пити преварено него неварено. Наука
доказује да се од неварена млека , кад га човек пије, може
добити болест, ако је марва какве имала. За болеснике је
здравије је да га једу и пију топло, но хладно. У
некалаисаном посуђу не треба га ни часа држати - то је
прави отров. Кисело млеко поправља желудац.“(Васо
Пелагић)
Разумевање природе, физиологије, таксономије,
дијагностике и смерница за поштовање патогена који се
преноси храном - Листериа моноцитогенес је један од
разлога зашто је потребно да пијемо прокувано млеко.
Листерија је узрочник тешке инфекције:
 Унешен храном – црево главни пут уласка у
организам
 Откривена је код 37 врста сисара домаћих и дивљих
и код 17 врста птица (забележена појава болести
 Инциденција
2 до 16 случајева на милион
становника
 Број случајева расте у Европи
Епидемија у
Холандији – повезана са димљеном рибом
 Висока стопа смртности
 Пренос са труднице на нерођену бебу.
„Према Васином писању јаја су храна здрава и
снажна. Но, вредност, снагу хранљивости јајета одређује
се начин како се оно зготови. Покварено јаје, мућак јако
здрављу шкоде. А преварено, препечено и на масти
пржено јаје се тешко у желуцу вари, па није за слабије
људе. Јаја скорашња и ровито сварена врло су здрава и
снажна храна. Треба заборавити ону грозну заблуду, која
се може чути у народу , да јаја шкоде здрављу човека. То
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је пука лаж. Народ је то јамачно запамтио од ускршњих
преварених и покварених јаја, која су заиста јако
шкодљива .“(Васо Пелагић )
„Месо је за здравље најсигурније јести варено ....Ако
се месо, сирово или суво , не свари и не испече добро,
опасно је зато што се тако и неке животињице и
марвенске болести појести могу, те човек може здравље
потушити, па и живот изгубити. Тврђења су ова сасвим
јасно доказала најновија научна испитивања. Зато треба
куповати и јести месо само од прегледаних животиња, да
би се тачно утврдило јесу ли здрава.“(Васо Пелагић)
Патогени микроорганизми и врсте хране
Кампилобактер: живинско месо, непастеризовано
млеко и млечни производи од свежег млека, вода
Салмонела: јаја, живинско месо, воће, поврће, месо
Схигелла: фруитс, вегетаблес
Ешерихиа коли О157:Х7: хамбургер, саламе, алфа
клице , непастеризовано млеко и производи од млека,
сокови
Клостридиум ботулинум: домаћа - конзервирана
храна (шунка)
Криптоспоридиум: вода
Циклоспора: малине
Листериа моноцитогенес: сухомеснати производи,
меки сиреви, непастеризовано млеко и млечни производи,
поврће
Вибрио вулнификус: остриге
Јерсиниа ентероколитика:
сирова свињетина,
непастеризовано млеко и млечни производи, вода.
Препорука о условима топлоте:
Бактерије се размножавају у храни, критична тачка је
од
5°C-60°C и позната је као „температурна зона
опасности“.
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Пре уклањања хране из извора топлоте, скувајте сву
храну на овим минималним унутрашњим температурама
које су измерене термометром за храну. Из личних
преференција, потрошачи могу да одлуче да храну кувају
на вишим температурама.
Минимална унутрашња температура производа и
време одмора:
Бифтек од свињског, свињског, телећег и јагњећег
меса, котлети, печење (62,8°C) и одмори најмање 3 минута,
Млевено месо (71.1° C), Млевена живина 73,9° C, Шунка,
свежа или димљена (некувана) (62,8° C) и оставити да се
одмори најмање 3 минута
Потпуно кувана шунка (за загревање) Угрејте куване
шунке паковане у биљкама које контролише на (60° C), а
све остале на (73,9° C). Сва живина (груди, цела птица,
ноге, бутине, крила, млевена живина, утроба и пуњење)
(73,9° C), Јаја (71.1° C), рибе и шкољке (62.8° C), Остаци
(73.9° C), Тепсије (73.9° C).
„Науком је испитано да у месу животиња, највише
код свиња, често се залеже неки црвић – кудрица (Трихина
спиралис) којa из црева касније прелази у месо. Кудрица,
трихина се познаје у месу, а нарочито у куваном и у
печеном месу, јер она изгледа као велика, бела тачка, као
мајушно зрнце пиринча. Поред трихине месо може бити
загађено ехинококусом и тенијом. Сем месом ови
паразити или њихова јаја могу се пренетии и салатом,
зато је неопходно салату добро прати, а месо добро
кувати или пећи.„(Васо Пелагић)
„А најбоље би било да се постарају поглавари науке и
друштва да се изнађе и отклони узрок због којег та
болест долази у свиње и друге животиње, па се онда ни
људи од трихине неће разболевати и напрасно
гинути.“(Васо Пелагић)

83

ГОРИ ЛИЛА УОЧИ ИЛИНА - 2021.

Данас, ОIЕ (Светска организација за здравље
животиња) обезбеђује транспарентност и побољшава
знање о здрављу животиња у целом свету. Међу формалне
обавезе земаља чланица (Србија је члан) У ОIЕ спада и
подношење информација о релевантној ситуацији болести
животиња укључујући болести заједничке за људе и
животиње) присутне на њиховој територији - на
најсавременији и транспарентнији начин.
„Узрок ботулизма објављен је 1896. године , када је у
Гану Белгији откривен њен проузроковач Clostridium
botulinum. Какав је то бацил и где га има? Распрострањен
је у спољњој средини. Нађен је на плеснивим намирницама,
убуђаном сену, у свињском ђубришту, у земљи. Живи и
размножава се у природи независно од људи и домаћих
животиња и у храни која није на одређен начин
конзервирана. Бацил има спору која је отпорна на
топлоту. Са земље бацил доспева на биљке. Неопраним
воћем и поврћем, ако се не кува, унесемо га у организам и
тако доспе у цревни канал. Споре овог бацила могу
проклијати и произвести опасан токсин отров. У
конзервама хране, кобасицама, шунки где нема приступа
свежем ваздуху, бацил има погодне услове да лучи отров,
јер му та храна и топлo одговарају. Овакве намирнице
загађене овим отровом опасне су за исхрану и изазивају
тровање.“(Васо Пелагић)
„При клијању и стварању отрова овај бацил ствара
гас, под чијим притиском испупчи конзерва – лимена
кутија (бомбажа). Бомбажа није увек сигуран знак да је
намирница загађена, али је таква конзерва сумњива и не
треба је употребити за јело. Треба је бацити, јер може
отровати и животиње. У полутечној храни при отварању
конзерве могу се видети гасни мехурићи. Код меса и шунке
види се неуобичајено размекшавање и осети се нарочито
мирис ужеглости и киселине. То је сигуран знак да је
отров
присутан. Тровање изазива најчешће храна
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конзервисана у металним кутијама, затим месо
конзервисано у саламури и сушењем ако се једе некувано
или недовољно кувано Конзерву пре употребе прегледати.
Сумњиве бацити. „(Васо Пелагић)
„Има ли отрова у сиротињском хлебу – по доказима
доктора енглеског Христизона и других доктора и
хемичара кукољ је отров. Када има кукоља у хлебу, добија
разне болести онај који једе такав кукољив хлеб. Кукољ је
позната отровна биљка која се јавља као коров у житу. У
семену кукоља налази се, поред осталог, отрован састојак
сапонин. Има га око 5 до 6%. Кукољ у брашну представља
опасност за здравље људи и домаћих животиња. Такво
брашно је и горко. Човек је осетљивији на кукољ него
домаћи травоједи. Изгледа да је свиња најотпорнија. У
савременој млинарској и пекарској индустрији искључене
су могућности да се кукољ и друге отровне примесе из
жита нађу у брашну и хлебу.„(Васо Пелагић)
Данас је потребно опрезно куповати хељду и слична
зрневља, ако нам произвођач није најбоље познат. Из
личног искуства - пронађена 50 зрна кукоља на 250 г
хељде. Обазриво куповати зрнасту храну у ринфузама,
посебно у здравој храни. Веома су важни поред самог
начина
производње,
услови
складиштења
(хигијена,температура, влага).
„Опасност од укварене хране - Научним путем
доказано је да укварена храна: пшеница, кукуруз, раж,
јечам, пасуљ, грашак, сочиво итд., руше здравље и тела и
ума и доносе разне болести. Има година кад многа зрна
кукурузна изгледају или мало, или упола модрикаста,
црнкаста, или просто модра и црна. У њих се улеже црв,
па изеде сву средину зрна, па иде даље, или се смота и
лежи унутра. Ово бива врло често. Таква храна не само да
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је нездрава, некорисна за опстанак, него је и посве
опасна“. (Васо Пелагић)
Афла токсин у храни и храни за животиње је
озбиљна претња !
Основани су и прописи, од самог открића афла
токсина 1960. у многим земљама, да би се заштитили
потрошачи од штетног дејства овог микотоксина, који је
могуће да се нађе у загађеној храни, а исто тако да се у
трговини хране осигура праведна пракса. Различити
чиниоци који играју улогу у процесима доношења одлука
усмерени су на утврђивање лимита микотоксина. У ове
процесе укључују се научни фактори за процену ризика,
као што су доступност токсиколошких података, подаци о
потрошњи
хране, знање о нивоу и дистрибуцији
микотоксина у робама и аналитичка методологија. На ово
такође имају утицаја економски фактори, као што су
комерцијални и трговински интереси и питања
безбедности хране. Ови биотоксини имају карактеристику
акумулирања и синергијског деловања у организму
животиња и човека и на тај начин имају утицаја на
стварање карцинома, крварења јетре и бубрега, крварење у
цревима, слабљење имунитета, и код животиња нагло
смањење производних перформанси. Потребно је
нагласити да су отпорни у уобичајеним процесима
производње.
У Документу FАО Храна и исхрана 64, 1997, стоји да
су тада 77 земље имале посебне прописе за микотоксине у
различитим намирницама и храни, 13 земаља имале су
опште одредбе, а око 50 земаља нису имале доступне
податке. Током година број земаља са посебним
прописима за микотоксине је растао. Информације да више
земаља нема података баца сенку и општу забринутост да
владе имају утицај кретању роба са контаминентима са
потенцијалним ефектима на здравље људи и животиња и
њихову импликацију у трговину.
86

КПД „ВАСО ПЕЛАГИЋ“ ПЕЛАГИЋЕВО

Свака врста зрнасте хране може да буде
контаминирана плеснима и она је добар супстрат уз друге
услове за производњу биотоксина. Токсини могу да се
стварају и акумулирају у сазревању кукуруза, пшенице,
соје, сирка, кикирикија и друге зрнасте хране, током
транспорта, или неправилног складиштења. Раст патогених
и токсичних сојева плесни Аспергиллус је могућ у готовим
производим, па и нашим фрижидерима, што практично
значи да постоји могућост стварања афлатоксина и у овим
производима.
„Дух и правац трговине на то не обраћа пажње. Он
неће да зна за то. Он хоће да прода што је купио, па макар
купцу и очи испале. И произвођачи таквих жита продаће
такву храну само ако могу. Муку је заложио док је
израдио, па хоће да извади бар шта од уложеног.“(Васо
Пелагић)
Превара са храном је ризик за јавно здравље
Пораст фалсификованих прехрамбених производа има
веома негативан утицај на друштво. Појам Превара са
храном датира још од давнина и забелешке археолога
потврђују фалсификовање римских печата на амфорама,
лажно маслиново уље и вино. Е. Меllо и сарадници у
ископаним амфорама помоћу инструменталних анализа
активацијом неутрона одређивали елементе ( Cа, Sc, Cp,
Fe, Co, Sb, Bа, Lа, Cе, Eu, Yb, Lu, Hf и Th). Амфоре су
сврстане у две групе које су биле у вези са различитим
пореклом области. У истраживањима N. Purcell и
сарадници “Вино и богатство у античкој Италији
осветљавају промене обрасца римске пољопривреде и
трговине која је према више података „економски“ била
ограничена. Армстронг, Давид Ј Армстронг, Давид Ј.
(2009) су изнели историју контроле хране кроз институције
у Америци. У саопштењу су дали преглед институција од
самог почетка првог модерног прописа о храни 1906,
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формирања одељења Пољопривреда, Храна Хемија 1908,
затим Закона - Храна Лекови и козметика. 1938, амандман
Храна адитиви 1958, исте године научно техничке процене
безбедности и канцерогене супстанце у снабдевању
храном. И од 1970, 1980, 1990 до данас изводе се
континуирано истраживања са новим питањима
безбедности и контроле хране.
Економски мотивисано
фалсификовање (ЕМА)
инциденти широм света показују да постоје пропусти у
осигурању квалитета и безбедности хране у регулаторном
систему за храну. Закључци у више студија су да се Храна
са преваром фокусира на претњи за јавно здравље и
промени фокус са интервенције на превенцију. С обзиром
да је недостатак оваквих истраживања код нас онда је
добар потрашачки гест Позив на акцију академских
институција у Србији. Без обзира на узрок у настајању
ризика Хране са преваром, за фалсификовање хране
одговорност је на индустрији и Влади, закључак је
истраживача у областима хране и криминологије.
„Народ има и право и дужност да презре, да осуди и
поништи све оне што му продају нездраву храну па ма у
каквом облику она била. Не чини ли то, он даје маха
варалицама и народном злу и опадању.“ (Васо Пелагић)
Заштита здравља потрошача
Забринутост јавности због питања безбедности хране
често ставља Кодекс у средиште глобалних расправа.
Ветеринарски лекови, пестициди, адитиви за храну и
загађивачи су нека од питања о којима се расправља на
састанцима Кодекса. Стандарди Кодекс-а заснивају се на
здравој науци коју пружају независна међународна тела за
процену ризика или ад-хок консултације у организацији
FАО и SZО.
Потрошач има право да очекује да храна коју једе буде
безбедна и квалитетна за потрошњу. Небезбедна храна и
храна лошег квалитета су у најбољем случају непријатна, а
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у најгорем случају она може бити опасна, а могуће су и
друге последице, настајање болести са храном. Ово може
имати штетан утицај на трговину и туризам и довести до
губитка зараде, незапослености и скупих судских
поступака. Штетна храна је расипање, скупа и може
негативно утицати на трговину и повјерење потрошача.
Међународна трговина храном и кретање људи расте,
доносећи важне социјалне и економске користи. Међутим,
то је пут и кретања узрочника болести широм света.
Начини исхране су претрпеле значајне промене, прошле
две деценије у многим земљама, а нове технике
производње, припреме и дистрибуције хране су се развиле,
што се такође одразило на контаминацију хране. Због тога
је контрола хигијене од великог значаја због смањења
ризика по људско здравље и економских последица од
болести са храном и кварења хране. Пољопривредници и
произвођачи, прерађивачи, руковаоци са храном,
дистрибутери и потрошачи, имају одговорност да
осигурају безбедну храну погодну за потрошњу.
„Учитељи и свештеници, чиновници и сва
интелигенција треба да обавештавају народ о овоме као и
о свему другоме што чува здравље народа и што му је
корисно и добро.“(Васо Пелагић)
Како функционишу системи узбуњивања у ЕУ и мере
које су се предузеле или су у току између надлежних за
безбедност хране и храну за животиње. Главне процедуре
и инструменте за управљање ванредним ситуацијама и
кризама, као и Брзи систем обавештавања, Rapid Alert
System for Food and Feed (RASFF). У овај систем су
укључене земље ЕУ, Комисија и ЕFSА.
Обавештавање о здравствено неисправној храни и
храни за животиње кроз европски RАSFF систем брзог
узбуњивања користи се у случајевима директног и
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индиректног ризика за људско здравље, који потиче из
хране и хране за животиње.
На интернет страници
https://ec.europa.eu/food/food/rasff-food-and-feedsafety-alerts/rasff-portal_en , Управе за здравље и заштиту
потрошача, од маја 2003. Европска комисија издаје
недељне извештаје који садрже информације о здравствено
неисправној храни и храни за животиње нађеној на
тржишту ЕУ и о храни која је одбијена са спољних граница
ЕУ.
Национални системи безбедности хране
Данас велике изазове за националне системе
безбедности хране представљају промене у производњи
хране, преради, дистрибуцији, потрошњи, појаве нових
патогена, резистенција на антибиотике, промене у
окружењу. Значај безбедности хране за здравље људи у
Србији је одговорност како доносиоца одлука, тако и
пољопривредних
произвођача,
прерађивача
хране,
малопродајним објектима и мегамаркетима, здравственим
радницима и самим потрошачима. Кључни актери су две
публике, које су директно укључене у обезбеђивање
сигурне хране и хране са што мањим ризиком за јавно
здравље, а то су Влада и потрошачи.
„О домаћој и телесној чистоћи – Чистоћа је пола
здравља и живота. Чистоћа је огледало наше вредноће и
душе. Чистоћа је врло важна чињеница за бољитак умног
и телесног здравља. Многи цене и моралну чистоћу човека
по чистоћи телесној и на дому. Пословица „Ако човек не
може бити богат, може чист.“ Родитељи и васпитачи
ово никада не би смели с ума да сметну. Ко сматра само
увериће се да је човек далеко бистрији, и лакши и
задовољњији него обично када се окупа и опере, кад обуче
на се чисто рухо и постељу пресвуче.“ (Васо Пелагић)
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„Правила за чистоћу ова су: да свако јело и пиће буде
чисто спремљено и у чистим судовима зготовљено, па и
одећа треба да је чиста. Дајмо човеку чистоће бар колико
дајемо доброме коњу. Све то дало би се удесити како
ваља када бисмо више размишљали о неговању здравља но
о освајачким тежњама Катарине Велике, Наполеона,
Душана Звонимира, Марије Терезије, Александра
македонског и других. Камо пусте среће да такозвани
отмени свет, и мушки и женски, троши на праву чистоћу,
а не на убитачни и срамни живот помодни и раскошни.
Више би смо имали здравља, памети и среће.“ (Васо
Пелагић)
„Две, три речи о хигијени стана – Чистоћа стана
обухвата као што су: пајање зидова, прање прозора,
врата, намештаја, брисања прашине са намештаја,
ствари, прање и чишћење подова, одржавање чистоће
свих ствари у кући. Чишћење и прање испред улазних
врата у стан, чишћење дворишта i др.“ (Васо Пелагић)
Фрижидер
Добро организован фрижидер може вам помоцћи да
уштедите време и новац. Лако можете нацћи храну која
вам је потребна. Прављењем листе намирница штедите
време, јер лако можете да видите шта сте и где ставили.
Можете уштедети новац одржавајући хигијену, јер ћете
тако спречити кварење хране и ширење штетних
микроорганизама и настајање болести путем хране.
Важно је знати да је заштита од лоших остатака у
фрижидеру, који и даље изгледају добро, да они не могу
бити сигурни за јело. Температура и време помажу
бактеријама да се размножавају , што може довести до
болести са храном. Изглед, мирис и укус не могу тачно да
покажу да ли је преостала храна у реду да је поједете. Неки
остаци хране су сигурни дуже време, док су неки сигурни
одложени краће време.
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Важна Контролна тачка у кухињи
Од момента куповине хране, уношења у фрижидер
свеже и куване хране, остаци хране сортирање хране су
тачке контроле када је у питању безбедност хране у
домаћинству. Кроз контролну тачку у кухињи може се
сазнати и о могућој контаминираној храни са патогенима.
Прање руку је потрошачка контролна тачка у кухињи.
Прање руку је врло важна навика од куповине хране,
одлагања у фрижидер, припреме за јело, кување и хлађење
хране. Опране руке могу спречити преношење
микроорганизама путем хране.
Бактерије попут стафилокока се налазе на коси, кожи,
носу, устима и у грлу здравих људи. Према неким
проценама готово 50 % здравих особа су носиоци
узрочника за болести које се могу пренијети храном.
Најважније средство којим треба да се спречи болест
са храном је добра лична хигијена. Лична хигијена је
начин на који особа одржава своје здравље, изглед и
чистоћу. Не само да конзумент може постати жртва
болести, већ може бити и носилац узрочника. Путем
кашља или кијања преносе се хиљаде микроорганизама,
који могу изазвати болест.
Поред основних хигијенских услова за живот попут:
здраве околине, хране, стана, болнице, породилиштва,
Васа препоручује: „Равноправну и привредну научну
наставу и поуку; озбиљне и корисне књиге и
новине,задругарски живот и пословање; слободу веровања
и неверовања; подесне путеве и мостове слободу говора,
писања и јавног предавања; организацију народа и
друштва без каста и привилегија и без фанатизма
религиозног и националног, здраву свест и одлучну вољу за
разумно и умерено уживање полне љубави; организацију
рада и поретка, солидарност братску и стврани напредак
хуманитарни“.(Васо Пелагић)
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Промовисање и освешћивање о безбедности хране у
21 веку
У децембру 2018. године, Генерална скупштина
Уједињених нација усвојила је Светски дан безбедности
хране како би скренула пажњу целог света на здравствене
последице контаминиране хране и воде. Ово је тема од
изузетно великог значаја, јер процене кажу да једна од
десет особа на свету пати од здравствених тегоба
изазваних неисправном храном и водом. Зато, у свету који
се брзо креће и још брже мења, потреба за храном која је
здрава и безбедна остаје константа. Ефикасни национални
системи за надзор безбедне хране су неопходни како би се
заштитило здравље потрошача и произвођача.
Уједињене нације и Светска Здравствена Организација
Светским даном безбедности хране означавају 7. јун да је
Конзумирање безбедне хране данас кључан фактор за
здраву сутрашњост. Циљ је да се привуче пажња,
инспирише и потпомогне акција у откривању, управљању
и спречавању ризика који потичу из хране, да се допринесе
осигурању доступности безбедне и квалитетне хране,
здрављу људи, економском просперитету, пољопривреди,
приступу тржишту, развоју туризма и одрживог развоја.
Данас, када значајно осетимо консеквенце вируса COVID19, важно је да препознамо системске везе између здравља
људи, животиња, биљака, животне средине и економије,
како бисмо лакше испунили захтеве који се пред нас
постављају у будућности.
Безбедност хране је нешто што се сваког појединца
тиче. Ово питање је заједничка одговорност влада,
произвођача и потрошача. Свако мора имати улогу у
процесу који се одвија од њиве до трпезе, како би били
уверени да је храна коју конзумирамо сигурна, безбедна и
да неће наштетити нашем здрављу. Зато је важно да
пољопривредници и произвођачи хране усвоје добре
праксе за узгајање намирница. Пословни субјекти и други
произвођачи/потрошачи морају се побринути да је храна
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складиштена у безбедним и адекватним условима пре
изношења на сто. Такође, квалитетна едукација о безбедној
и здравој храни од велике је важности како би људи стекли
прекопотребна знања и информације о кључним аспектима
и бенефитима. Да би ово све било оствариво потребно је да
се удружимо и заједнички радимо на прозводњи безбедне
хране и очувања нашег здравља.
Фондација за истраживање и развој, безбедност
хране и еко здравље (FRD) придружила се бројним
институцијама и организацијама у промоцији и ширењу
речи о Светском дану безбедности хране. Разумевање
научних сазнања и примена прописаних стандарда и
пракси, може донети само бољитак на пољу безбедности
хране. Стручњацима је јасно које кораке треба
предузимати и која правила треба поштовати; међутим,
многи људи остају ускраћени за сазнавање и разумевање
кључних ствари када је реч о производњи и конзумирању
хране.
7. јуна 2021. одржана је Радионицу о безбедности
хране
и
може
се
погледати
на
јутубе
:
https://youtu.be/YyyV220Qthw
Светски дан безбедности хране 7. јуни 2021.
Светски дан безбедности хране 2021. (Safe food today
for a healthy tomorrow) је обележен 7. јуна 2021. године
од стране Уједињених нација и Светске Здравсрвене
Организације (Wоrld Health Organization). Циљ је да се
привуче пажња и инспирише акција да се помогне у
спречавању, откривању и управљању ризика који потичу
из хране, да се допринесе осигурању доступности безбедне
и квалитетне хране, здрављу људи, економском
просперитету, пољопривреди, приступу тржишту, развоју
туризма и одрживог развоја.
Тема 2021: Безбедна храна данас за здраву сутрашњост
(Safe Food today фоr а healthy tomorrоw), наглашава да
производња и конзумација безбедне хране има
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краткорочне и дугорочне бенефите за људе, планету и
економију. Препознавање системских веза између здравља
људи, животиња, биљака, животне средине и економије
треба да нам помогне да испунимо захтеве који се пред нас
постављају у будућности.
Сматрамо да би било од значаја за Републику Србију и
регион (Балканске земље) да узме активно учешће у
обележавању Светског дана безбедности хране заједно и
сваке године и да тиме да свој допринос у контексту
разумевања холистичког и интегрисаног приступа ланцу
производње здраве и безбедне хране, од фарме до виљушке
и испуњавању циљева одрживог развоја Уједињених
нација. Јачање националних, регионалних истраживачких,
развојних и технолошких капацитета је од значаја и за
јачање малих и локалних произвођача у ланцу хране,
укључујући и велики потенцијал за развој туризма кроз
представљање наших традиционалних производа у
региону и међународно.
Претња безбедности хране (Светска организација
за храну (FАО), Codex alimentarius)
Међународни стандарди хране, смернице и препоруке
Кодекса доприносе безбедности и квалитету и
правичности у међународној трговини храном. То
омогућава да потрошачи могу веровати у безбедност и
квалитет прехрамбених производа које купују, а увозници
могу веровати да ће храна коју они наруче да буде у складу
са њеним спецификацијама.
„Ако желимо здрави и спокојни у животу бити, то
још из детињства тело научимо да промене подноси.
Здравље је главни услов да човек своју мету постиже“.
(Васо Пелагић)
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Заштита здравља потрошача
У центру Кодекса и глобалних дебата је питање
јавности о безбедности хране. Питања о ветеринарским
лековима, пестицидима, адитивима за храну и загађивачи
су нека од питања о којима се расправљало на састанцима
комисија Codеx Alimentarius.
Такође, потрошачи имају своју улогу, они треба да
препознају хигијену хране пратећи упутства и примену
одговарајуцћих мера.
Кодекс Алиментариус се никада не зауставља, јер не
може да значи да је храна сада добра и да се то не може
мењати. Али, без обзира са којим ће се изазовима наћи
научно заснована међународна безбедност хране и
стандарди у будућности, остаће истакнут квалитет које
постављају тела? Кодекс у својој стратегији је већ
поставио питања о испитивањима на хоризонту, као што су
климатске промене и нове начине управљања животном
средином и утицај пољопривреде. Кодекс је свестан
потреба за бољим активностима с обзиром на нове
технологије, превару или патогене микроорганизме у
храни.
Пандемија COVID-19 и глобални одговор на њу
представљају изазове без преседана. Она указује на начин
на који радимо и на механизме којима осигуравамо
безбедну храну, од постављања глобалних стандарда до
оперативног надзора. Приступ безбедној и квалиетној –
храњивој храни је важно за сваког потрошача широм
света, јер многи људи, без обзира на стање развоја њихове
земље, морају да потроше више времена и напора
планирајући и купујући храну. Много је већа потреба о
свести о хигијени и улози коју она игра у преношењу
болести. Зато се, са правом постављају питања да ли храна
може играти улогу у преношењу вируса COVID-19.
Данас смо сведоци неуређености инфраструктуре по
селима, о чему је Васо говорио .
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“Да се удеси по селима и варошима по једна дорба
чесма или бунар на свако 25 кућа. Да се подигне у свакој
вароши и селу по једно големо усрећиште. Да служи
народу за забаве, певање и свирање, грађено по упутству
науке о здрављу.“(Васо Пелагић)
Светска трговина у време COVID-19
Глобални ланци снабдевања храном су сада у време
пандемије изложени притиску са страховима, у сложеним
међусобним односима који укључују фармере, кланице,
погоне за прераду хране, бродарство, друге врсте
транспорта, малопродају и друге. У време пандемије све
њих довело до успоравања услед затварања лука или
поремећаја у логистици и снабдевању храном узрокованих
COVID-19 болест код радника дуж ланца хране.
Одржавање хране безбедном
COVID-19 је респираторна болест која се примарно
преноси контактом од особе до особе и то директним
контактом са респираторним капљицама (кашаљ или
кијање). До данас нема доказа да се вируси који узрокују
респираторне болести преносе храном или паковањем
хране. Коронавируси се не могу множити у храни; треба
им животиња или човек домаћин да се размноже. Мало је
вероватно да људи могу добити COVID-19 од хране или
амбалаже од хране.
Примена здравих принципа личне хигијене, санитарне
заштите животне средине, и добре хигијенске праксе
смањиће вероватноћу да штетни микроорганизми угрозе
безбедност снабдевања храном, без обзира на то да ли
храна потиче из интензивне пољопривреде, малих
произвођача или из дивљих услова.
О Кодекс Алиментариусу
Кодекс алиментариус је безбедна, добра храна за све и
свуда. Међународна трговина храном постоји хиљадама
97

ГОРИ ЛИЛА УОЧИ ИЛИНА - 2021.

година, али до недавно, храна се углавном производила,
продавала и конзумирала локално. У току прошлог века
количина хране којом се тргује на међународном нивоу
порасла је експоненцијално, а количина и разноликост
хране никада раније нису на овако великим раздаљинама
путовале широм света.
Међународни стандарди о храни
Кодекс алиментариус међународни стандарди,
смернице и кодекси о храни доприносе безбедности,
квалитету и правичности ове међународне трговине
храном. Потрошачи могу да верују сигурности и квалитету
прехрамбених производа које купују, а увозници да ће
храна коју су наручили бити у складу са њиховим
спецификацијама. Иако су препоруке за добровољну
примену од стране чланова, стандарди Кодекс-а у многим
случајевима служе
као основа за
национално
законодавство.
Уклањање трговинских баријера
Позивање на стандарде безбедности хране Кодекс у
Споразуму Светске трговинске организације о санитарним
и фитосанитарним мерама (СПС споразум) значи да
Кодекс има далекосежне импликације за решавање
трговинских спорова. Од чланица SТО (Светска
трговинска организација) које желе да примене строже
мере безбедности хране од оних које је одредио Кодекс
може се захтевати да научно оправдају ове мере.
Од свог оснивања 1963. године, систем Кодекс
еволуирао је на отворен, транспарентан и инклузиван
начин да одговори на нове изазове. Међународна трговина
храном је индустрија од 2.000 милијарди долара годишње,
са милијардама тона произведене, пласиране и
транспортоване хране.
Извор: https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scien
tific_output/EN-1448.pdf
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Пример доброг информисања јавности :
Доступне информације потврђују контаминацију
замрзнуте хране из фабрике мултинационалне компаније
"Greenyard" у Мађарској. У току је даље истраживање,
укључујући узорковање и испитивање, како би се
идентификовала тачна места контаминације.
Мађарска Национална канцеларија за безбедност
ланца хране забранила је 29. јуна 2018. стављање на
тржиште свих производа од замрзнутог поврћа и
замрзнутог мешаног поврћа произведеног у поменутој
фабрици у времену између августа 2016. и јуна 2018.
године, те наложила хитно повлачење и опозив. Ова
последња мера вероватно ће значајно смањити ризик од
могућих нових обољења. Нови случајеви обољевања људи
могу се још увек јавити због дугог раздобља инкубације
листериозе (до 70 дана), дугог рока трајности замрзнутих
производа од кукуруза, конзумирања замрзнутог кукуруза
купљеног пре повлачења и конзумирања без правилне
термичке обраде.
За разлику од свих осталих патогена, листерија се
размножава и на температурама на којима се храна чува у
фрижидеру. Да би се смањио ризик од инфекције, требало
би темељно термички обрадити замрзнуто поврће које није
спремно за конзумацију, посебно у случају ако се ти
производи обично конзумирају без термичке обраде (нпр. у
салатама и смоотијима). То се посебно односи на високо
ризичне групе становништва попут старијих особа,
трудница, новорођенчади и имунокомпромитованих особа.
Европска агенција за безбедност хране ЕFCА је
почетком ове године упозорила да се повећава број људи
заражених листеријом, и то због конзумирања свеже, као и
припремљене хране. Овом тренду, кажу стручњаци,
допринео је раст потрошње готове хране. Већина људи је
оболела након конзумирања хране попут димљене рибе,
припремљеног меса, као и меких и полутврдих сирева. До
појаве обољења доводи и конзумирање припремљених
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свежих салата - наводи се у извештају ЕFCА. Када је о
поврћу реч, најчешће се јавља као последица конзумирања
свежег купуса, зелене салате, целера, парадајза,
краставаца, ротквица.
Препоручено је погођеним земљама да размотре
опцију спровођења циљане комуникације (нпр. кампање за
информисање потрошача да правилно кувају смрзнуто
поврćе пореклом из потенцијално контаминираних серија
на погођеним биљкама).
Изјава Веселине Пелагић за Вечерње новости,
новинар Драган Вујичић,28. 01. 2018: „Веселина даље
прича како је на првом часу фармакологије, на студијама
у Сарајеву, тадашњи професор Салих Џинић прозвао и
задао да спреми шта зна о животу и раду претка. Када је
завршила то своје излагање, професор јој је рекао да су
његов отац и Васа Пелагић били сарадници и да је
старији Џинић са Пелагићем ширио исте идеје.
Тужно је да нам се враћа туберкулоза и да врло често
избије епидемија у вртићу. Екологија и брига о здрављу
требало би да буду агенда сваке политичке опције, а
држава пре свега мора да законски уреди прометовање и
увоз хране. Васо би данас вероватно био еколог. Учио би
нас како да се понашамо са водама, са храном, како да са
државом уредимо да нам закон гарантује право на здрав
живот. Васо Пелагић би данас сигурно имао налоге и на
"Фејсбуку" и "Твитеру", апосебно на ЛН. Све што је
добро, било старо или ново, у своје време је користио на
добробит народа.“
“Једни мисле да ће користити народу и људству
пишући забавне песме и романе, приповетке; други опет
држе да то чине пишући историске, богословске и
књижевне расправе; а трећи се уздају да то исто добро
чине народу бавећи се проучавањем посебних наука;
хемије, физике, биологије. Већина тих стручњака развијају
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сваки своју струку науке само ради науке и своје личне
славе и користи. Тек у новије време излазе на умну
површину и таки мислиоци који траже целу науку и
културу на овај честити пут, са кога ће у правце
користити не само појединцима, него свима члановима
народа и људства.”(Васо Пелагић)
„Учитељима народним, посланицима и свештеницима
нека је света дужност и старање како ће народ уверити о
важности ових и оваквих књига, и правила која се у њима
излажу, сваком приликом у народу одомаћивати.“ (Васо
Пелагић)
Закључак
„Стављамо у аманет пријатељима ... да ово дело
...прештампају, које треба да буде удешено према
развитку науке и животним потребама народним...“
(Васо Пелагић)
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ГОРАН ВУКОВИЋ
Прњавор – Република Српска
ПЈЕСМА О ВАСИ
Срешћете се с Васом код жабарске школе,
на улазу, десно, док предаје штиво
баш онако весело, како дјеца воле,
задубљен у књигу, громадно и живо.
Срешћете га и крај цркве светог Илије,
на Ланишту, Блажевцу, кроз Орлово Поље,
гдје поздравља редом своје најмилије
и говори гласно: "Људи, биће боље".
Срешћете га и у Брчком, Бањалуци,
Београду, Москви, Цириху и Прагу,
како мудром мишљу и правдом у руци
шири вјеру људима и улијева снагу.
И свагдје гдје кренете о доброме гласу
гдје ријеч праведника треба да одзвања
на све стране свијета сусрешћете Васу,
који о будућности човјечанства сања.
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ДРАГИЦА ДАВИДОВИЋ
Пелагићево – Република Српска
ВАСО ПЕЛАГИЋ
О теби нисмо знали много,
Само пред школом да стојиш сам.
Да село и школа име ти носе,
Мали смо били, шта ја ту знам.
У књизи било два до три реда,
И ништа пуно, оскудно пишу,
Силне су године морале проћи
Да прошлост оживи, да је не избришу.
Скулптуром твојом село се дичи,
јер шири снагу и даје крила,
Пркосиш, Васо, оштро и смјело,
Усправно стојиш, погледа мила.
Знао си да ће воде однијети
Режиме, власти које те куде,
Знао си да ћеш мудрошћу дотаћ’
Умове велике, кад год то буде.
Био си испред времена, људи,
Видио даље, знао си много,
Хвала ти Васо, сада сви знамо
Да си свом роду пуно помог’о.
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ДРАГИЦА ЂУРИЋ
Ужице – Србија
НА ЛИВАДИ
Што ли сте ме напа'нули клети
Зар се може на ливади мрети
Где мирише ивањчица трава
Хајдучица где загрли мрава
Роса густа невен окитила
Све мирисе душа загрлила
Весели се пчели и маслачку
Лечи боли срца немирнога
Вида ране, миру се радује
Да преболи све туге прошлости
Да загрли љубав у зачетку
Децу њише у башти крај руже
Росу пије, видовчицом мије
Очи модре к'о цветак различка
Тихо поје песму Видовдану
Да све види што видео није
Док се Сунце на истоку рађа
Да обасја кућу у воћњаку
Закићену мирисним босиљком
На капији крстом лесковине
Да не тихне шкрипа ђерма стара
И црквена да се чују звона
На Спасовдан, српску славу крсну.
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ЗДРАВКО ЛУКАНОВИЋ
Пелагићево – Република Српска
ПЈЕСМА ВАСИ ПЕЛАГИЋУ
Како почет' пјесму о трибуну
Православног' рода ученога
Што је диг'о тад' у Босни буну
Зулумћарског, нексрснога бога
Како пјеват' не поменут њега
Што не хтједе клекнути ничице
Пред турскога пашу нити бега
Јер ђон није образ нити лице
Гањали су тад' вука у гори
Судили му, слали у тамнице
Плашили га да тако не збори
Кадији се смијао у лице
И због правде и бистрине ума
Заратио с догмом рода свога
Ухвати се праведнога друма
Опортуно хулећи на Бога
Мантију је мијењ'о за идеје
О једначју свеколиког свијета
Кадији се у „по брка“ смеје
Осуди га апсом од сто љета
Када оде да одслужи своје
У Азију тад се магла спусти
Браћа Руси доброте му броје
Помогоше да се јунак пусти
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У Србији узеше му звање
Јер учење његовога ума
Не покори њихово незнање
К'о бескућник ухвати се друма
Русија му опет дом свој даде
Тад изучи медицинско дјело
И недуго врати се без браде
И обуче грађанско одијело
Поче путје гдје су земље наше
И Европом прогресивне части
Свекорачја његовог се плаше
Поново ће апсане допасти
Ту ће скончат' побуњеник врли
У Забели злогласном затвору
Ту гдје Васо земљицу загрли
Сјаће свјетлост за будућу зору
Зато роде невидост не слави
И упамти преподобног 'тића
Наклон дадни и ти умној глави
И помени нашег Васу Пелагића
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Др ЛУКА КЕЦМАН1
Универзитет у Бањој Луци
Академија умјетности
Студијски програм драмских умјетности
ХРИШЋАНСКИ СОЦИЈАЛИЗАМ
ВАСЕ ПЕЛАГИЋА
Апстракт: Васo Пелагић је историјска личност која
вишеструко интригира историчаре књижевности, религије,
филозофије, политике…Његов пут од духовника до
просветитеља и револуционара је сам по себи интригантан,
посебно ако се пође од тезе да се у основи хришћанства и
социјализма препознају идентичне вредности. Отуда и теза
о хришћанском социјализму.
Кључне речи: Васо Пелагић,
социјализам, духовно, световно

хришћанство,

Историја српскога народа је препуна личности које су
обележиле одређене временске периоде, свако у својој
области којом се примарно бавио, али је мало оних који су
имали толико широку лепезу деловања као што је то имао
Василије Васа С. Пелагић. Духовну, световну, просветну,
филозофску, револуционарну и сваку другу која је
проистицала из ових, основних, праваца деловања. За ову
прилику, своју пажњу ћу усмерити на једно могуће
тумачење његовог свеукупног деловања, а које проистиче
из чињенице да је Пелагић прешао пут од свештеника
(архимандрита) до горљивог социјалисте! Пре него што
понудим могуће одговоре, навешћу његову биографију,

1

luka.kecman@au.unibl.org
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коју не могу, а да не цитирам, јер је у њој много елемената
за одговоре.
''Рођен је 1838. године у босанском месту Жабари
(данас Пелагићево), код Брчког, као Василије Стефановић
(по оцу Стефану) Пелагић. Ђак Богословије у
Београду постао је 1857. године. Уследио је повратак у
завичај, када је 1860. године као свршени богослов постао
учитељ српске основне школе у Брчком, где је основао
српску читаоницу, једну од првих у Босни. Одатле преко
Београда је кренуо у Русију. На Московском универзитету
је слушао предавања из политичке медицине и историје
медицине. Пре повратка у Бања Луку, пропутовао је српске
крајеве да би сагледао стање народно.
После две године боравка у Русији, вратио се
у Бањалуку и постао је 1866. године управник тада
основане Српско православне богословије, која је била и
прва средња школа у Босни. За школске потребе и ради
ширења просвете у народу штампао је 1867. године у
Београду „Руковођу за српско-босанске, херцеговачке,
старосрбијанске и македонске учитеље“. Примио је
чин архимандрита да би заштитио Богословију у Бањој
Луци од реакционарних елемената све три вере, којима се
није допадао његов слободоуман школски програм. Био је
1867. године професор и управитељ бањалучке
богословије, пренумерант Вукове књиге и дародавац 10
примерака исте, сиротим богословцима. Чинио је оно што
је проповедао и следеће 1868. године.
Фебруара 1869. године бива ухапшен, па прогнан у
Малу Азију (тачније у Кјутјају), под оптужбом да
критикује турски режим у Босни. Из прогонства се
спасао 1871. године уз помоћ Русије и преко Цариграда је
дошао у Србију. Учествује у раду Уједињене омладине
српске и председава њеној скупштини у Вршцу. Одатле
одлази на Цетиње и учествује у покрету Дружине за
ослобођење
српства.
Долази
у
сукоб
са
књазом Николом и 1872. године одлази у Нови Сад.
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Године 1873. борави у Грацу, Прагу, Трсту и Цириху; тада
се одриче верске службе. У Прагу је 1872. године
"прерадио" и објавио дело "Борбу америчког народа за
слободу и независност".
Учествује у Српском устанку у Херцеговини и Босни,
који је избио 1875. године, и пише Програм усташких
права и друге меморандуме за српске устанике. Активан је
1878. године радећи на организовању отпора против
најављене окупације Босне и Херцеговине, од стране
Аустроугарске. Током осамдесетих година је боравио у
Србији, али због ширења социјалистичких идеја бива
протеран неколико пута у Румунију и Бугарску. Због
брошуре "Нови гробари Србије" био је опет протеран. Био
је међутим у народу омиљен и жаљен због страдања.
Остало је забележено да су "Грађани вароши Пожеге" (и
других, попут Ужица) јануара 1891. године званично од
српске Народне скупштине тражили да се Пелагић врати у
Србију "из прогонства". Био је и кандидат за народног
посланика у Чачку, али није имао успеха у том подухвату.
Васо 1888. године сарађује у социјалистичком
листу Српски занатлија. Учествује на скупштини
Занатлијског удружења у Врању 1892. године и настоји да
се оснује Социјалистичка партија Србије. Издаје низ
брошура и књига о социјализму и сарађује у
листовима Занатлијски савез и Социјал-демократ којима
је био и један од оснивача. Чланке објављује и у бугарској
социјалистичкој штампи, а радови се преводе и на
бугарски.
Васо се сам "рашчинио" калуђерског чина и напустио
јерархију 1873. године. Учинио је то јавно и провокативно.
Због тога, а и каснијих иступа, о њему је лоше писала
црквена штампа, ружећи га због "безбожничког" деловања
и писања. Када је умро у затвору, карловачки "Српски
Сион" каже за њега "социјалисту": "да је мање писао, мање
би зла починио". Због свог слободног става био је трн у
оку режиму у Србији. Јавно је рашчињен, затваран у
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лудницу и после осуђиван на затвор. Преминуо је у
пожаревачком казненом затвору Забела 25. јануара 1899.
године. Тајно је сахрањен ноћу на затворском гробљу.
Касније је поново сахрањен на Старом гробљу у
Пожаревцу.''2
Овако хронолошки поређана биографија, апсолутно
може да представља одличну основу за један узбудљиви
филмски сценарио. Сама његова путешествија су прави
изазов, а о сукобима које је производио да се не говори. То
је права правцата драма. Свакако да се ове тврдње морају
поткрепити карактеристикама времена у којем је Пелагић
учио, радио и стварао. Скерлић о том времену говори
следеће: Шездесетих година три главне идеје владају у
младим духовима српским и изражавају се у српској
књижевности; крајњи српски национализам, политички
либерализам и световњачки антиклерикализам.3 У
Пелагићевом књижевном делу и деловању међу
омладином и обичним светом врло лако се препознају ове
наведене карактеристике. Школовани свештеник, управник
Српске православне богословије, изненада скида мантију и
почиње да проповеда један другачији (да ли?) поглед на
живот. Мора се нагласити да је ова промена уследила
након његовог боравка у Русији (Москва), те након што је
обишао већину српских крајева и упознао се са животом
обичних људи. Али, суштински, где се Васо Пелагић
упознао са вредностима које су биле основа
социјалистичког програма? Да ли је то било у Москви,
Београду, или унутар хришћанског учења? Можда ће
одговор на ово питање код одређеног слоја људи изазвати
а приори негодовање, али упоредна анализа вредности
указује врло озбиљно на изнесену тезу да се он заправо
Преузето са званичне странице на интернету
Ј. Скерлић: Историја нове српске књижевности, Просвета, Београд
1967, стр. 224. На овом месту морам да констатујем да код Скерлића
не постоји ни једна реч о деловању Васе Пелагића!
2
3
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није ни одмакао од суштинских хришћанских вредности.
Све вредности које се есенцијално налазе у Христовом
учењу, препознају се и у основи социјалистичке мисли и
идеје.4 Када Васо Пелагић критикује постојеће црквено
устројство, и када му Архијерејски сабор нуди да се повуче
у манастир, он износи своје виђење уређења које
неодољиво подсећа на Руске колхозе или наше послератне
земљорадничке задруге. Он одговара:
Да манастирска имања постану велике задруге где би
се радило и привређивало за корист народа,
Да манастири буду привредне, просветне и моралне
школе,
Да калуђери живе у свему као остали грађани и да
почну да раде у корист народну,
Да међу онима који живе у манастирима влада
равноправност и породична слога какву је проповедао Исус
Христ,
Да вечерња, литургије, бдења и мисе замене јавна
предавања из науке о здрављу и практичном лекарству, из
науке о благостању народа, привредним наукама,
полажући особиту пажњу на моралне науке, које се
морају живим примером показивати.
Пелагић суштински не одустаје од оних вредности које
је усвојио изучавајући хришћанску науку, он бежи од оних
који те исте вредности изневеравају и користе их за личну
корист, који накарадно тумаче врхунске хуманистичке
Довољно је погледати садржај Десет Божјих заповести (,1. Ја сам
Господ Бог твој; немој имати других богова осим Мене.2. Не прави
себи идола нити каква лика; немој им се клањати нити им служити.
3. Не узимај узалуд имена Господа Бога свог.4. Сећај се дана одмора да
га светкујеш; шест дана ради и обави све послове своје, а седми дан је
одмор Господу Богу твоме.5. Поштуј оца свога и матер своју, да ти
добро буде и да дуго поживиш на земљи.6. Не убиј.7. Не чини
прељубе.8. Не укради.9. Не сведочи лажно на ближњега свога.10. Не
пожели ништа што је туђе.Седам светих тајни: Крштење,
миропомазање, причешће, покајање, свештенство, брак и
јелеосвећење!
4
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идеале и демонстрирају своју неписменост. За њега је
једнакост међу људима и истински морал, духовни и
световни, питање свих питања. Његов свет, свет
духовности, се рушио великом брзином понајвише због
малог броја оних који су искрено стајали уз њега и његове
реформе, које су ипак примарно биле усмерене на
просветитељство.5 Посебно га фасцинира развој
природних и друштвених наука у којима је видео велику и
светлу истину, ону апсолутну као најчистији морал у свему
свијету.6 Социјалистичке идеје с краја 19. века су врло
интезивне и гласне. Борба за права радника, сељака и свих
угњетених од стране тоталитаристичких режима постаје
знак препознавања у рађању новог човека. А двадесети век
га је обећавао. Отуда код Пелагића то нагло и изненадно
скидање мантије, и то јавним путем, те препознавање себе
у себи и наставак борбе за исте идеале, само другим
средствима.
Двадесет и шест година је трајала борба Васе Пелагића
за своје идеале и вредности које су дефинисане као
социјалистичке. Веровао је и сам у ту идеју и правду за све
људе на овом свету. Умро је не дочекавши двадесети век,
али ни устоличење социјалистичке мисли и система. Да је
неким случајем дочекао то време, учинио би исто: одбацио
би социјалистичку ''мантију''!

С тим у вези интересантно је и врло илустративно писање Заставе
која је оптуживала владику Дионисија као једног од главних криваца
за прогонство Пелагића, и не само њега, из Босне и
Херцеговине:Бездјелија овог владике, не даду се описати, она нас
већма тишту него све што од Турака подносити морамо. Ове грчке
владике упропастише нас, цркву, свештенство, школе, па и само
православије у Босни у које и сами Турци до сада дирали нису. Застава
о Босни и Херцеговини, књ. I, Сарајево 1953, 351
6
Умовање здравог разума, Просвета, Ниш, 1952
5
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АНЂЕЛКА МИЛИЋЕВИЋ
Шамац – Република Српска
ПЛАВЕ ОЧИ
Нијем јаук и празна соба
Која још на страст мирише
Подсјећају на очи плаве
Које можда љубит нећу више.
Језиве ме раздиру мисли
Ко зна, можда ти нисам драга више
Зато ћутим, знаке ти не дајем
Ал' ћу вјечно пјесме да ти пишем.
У њима ће вјечно тећи
Ова ријека мојих осјећања
Иако те не додирнем више
Бићу срећна због дивних сјећања.
И ако ти нисам више драга
Него жеља што је брзо прошла
Ја ћу срећу и у болу наћи
Јер је таква љубав у мој живот дошла.

117

ГОРИ ЛИЛА УОЧИ ИЛИНА - 2021.

АНИ СТАЈКОВА ИВАНОВА
Пловдив - Бугарска
СЕЋАЊЕ НА ВОДЕНИЦУ
Сећам се старе воденице у селу,
витло је летело сву ноћ, свом силином,
млео је млин жито за погачу белу,
идила драга пленила је милином.
Моме су песме певале и љубав снивале,
од момака у таму, очи су криле,
са венцима здравца зору су дочекивале,
расплетених коса, као горске виле.
Виркали су из мрака очеви брижни,
стари је млинар поред жрвња дремао,
одоше с бистром водом, сни недостижни,
и он се некад давно, за коло спремао.
Отпева воденица песму свог живота,
ни жрвањ ни витло будућност не слуте,
иза млина и млинара оста лепота,
сећања сетна на раж и кукурузе жуте.
А данас као да су сећања стала,
туга ме опсела, па сузама душу двори,
стара воденица давно је пала,
и поток данас тужним звуком жубори.
Понегде тамо, у неком етно-селу,
невешто склепана воденичка макета,
припасали млинару кецељу белу,
а моју душу опсела тешка сета.
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СПОМЕН ЗА ВОДЕНИЦАТА
Воденицата – някога е пяла
с падащи води над колелото.
Брашно е мелила за питка бяла.
Пейзаж, красива гледка за окото.
Край нея пели малките моми.
Момци с любов въздишали в сърцето.
С китка здравец срещали в зори
девойката любима, както е прието.
Бащата викал – стар бил мелничар –
и пазил със зоркото око момите.
Чували носел в пълния хамбар
и смляното брашно с торбите.
Пяла воденицата със чуден глас,
а колелото движило е камъните бели.
С изпълнено сърце от житен клас,
мелничарят едро жито, царевица мели.
Сега са пусти тези воденици.
В музея колелото е и камъни брашнени.
А някога в свирни и песни, ръченици,
чакали са воденицата брашно да смели.
И тук таме, като във стар музей,
ще видим в етно село запяла воденица.
Край нея ще припява Чичопей
и ще ни връща спомена с плачеща искрица.
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БИЉАНА ДОБРИЛОВИЋ
Љескове Воде, Добој – Република Српска
РОДНИ КРАЈУ
Човјек лута по бијелом свијету
Тражећи мирне, сигурне луке
А душа пати за родном грудом
Трпећи страшне, убоге муке.
У борбу са двоглавим змајем
Рат неуморно букти и јењава
У првом даху срећу на лицу носи
А другим дахом срце свењава.
И тако у борби домаћег и туђег
Туђина однесе најбољу снагу
Старнац постане нама туђи
На сопственом, кућном прагу.
У туђини маћеха кућом влада
У властитом дому странац поста
И читав живот прође им тако
Разапет измећу обале и моста.
Горка си туђино, скупо те плати
Јер слађи плодови су са родне груде
Родна му земља махне за срећу
И онда мрвице сласти му нуде.
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БИЉАНА ДОБРИЛОВИЋ
Љескове Воде, Добој – Република Српска
ТОПЛО НАРУЧЈЕ
У освит зоре, тијело се тресе
Наручје грије срце што куца
Мајчино крило љубављу грије
Хладноћа бије, дрвеће пуца.
Мушки су давно отишли у бој
Згариште оста, покоји врисак
Тешки уздах и вјечна бразда
И мукли гладни дјечји писак.
Поносна Крајино носим ти сина
Да храниш јунака за следећи рат
Мајчина прса грију му тијело
Поносно срце да може ти дат`.
Не може сјећање избрисати нико
И патње што осташе у згаришту том
Дијете у наручју и смрзнуте кости
И патње што немају више свој дом.
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БОРИСЛАВ БОРО НАГРАДИЋ
Батајница – Србија
ЗАВИЧАЈНЕ КИШЕ
Поред старе завичајне куће,
стоји једна тужна тамна сјена.
Зарасли су поломљени шљивици,
остала само јабука зелена.
Да ми је да ме макар још некад,
окупају завичајне кише
и да ми барем, само још једном,
мој бијели багрем замирише
Мој завичају мили, далеки,
твоја љепота душу ми храни.
Ништа више није к'о некада,
прохујали су најљепши дани.
Нанизах тужних година много,
живим овај, живот без проблема,
ал' је моја душа ипак празна
јер ме у завичају више нема.
И ти си ми драга тужна сјета,
кад данас чујем шаргије звуке,
подсјећају ме на твоју љубав
а срце моје стављају на муке.
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ВАЛЕНТИНА ВАЊА ДАБИЋ
Смедерево – Србија
БОЖУР
Знаш ли роде у мом завичају,
црвен божур још цвета у мају.
Срби су га донели с Косова
у сеоби пре много векова.
То аманет беше српског рода
живот нови прогнаног народа.
Засадили божур по планини
уточиште нашли у котлини.
Ту су роде,корење пустили
међ брдима ново гнездо свили.
Од Турака сачували главе
и иконе своје крсне славе.
По планини божур је цветао
људском слогом,лишће напајао,
изданке је он пуштао младе
би му мило како људи раде.
Ближњег свога,поштују и љубе
веру своју у Бога не губе.
Цвета божур,мирисом опија
беше сложна тад цела Србија.
Времена се променила роде
и бистре се замутиле воде,
мутна вода,божур не залива
с лишћа му се горка суза слива.
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Од тада се по планини крије
бол,болује велике Србије,
нит Турака,нити зулумћара,
а народом нека пропаст хара.
Знаш ли роде у мом завичају
црвен божур још цвета у мају,
ал га очи видети не могу
све док срца не врате се Богу!
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ВЕСНА ЗАЗИЋ
Алексинац – Србија
КУДЕЉА И ВРЕТЕНО
У мислима сам опет девојчица мала
и гледам у кудељу и вретено..
Бака преде, а да ни трен није стала.
Некада каже: "Дете моје љубљено".
Целе зиме од вуне прави пређу,
прсти се труде да је нит што тања.
Мисли, па приметим намрштену веђу.
Што је клупко веће брига је мања.
Тако је од вуне плетиво правила
Повесмо хитро прела и намотавала
Тек би пред мрак вретено оставила.
До тада је мисли своје размотавала.
Недостају ми ти тренуци тишине
Док прсти раде у глави се поспрема
Као кад слике старе решиш прашине
док клупко порасте бака брига нема.
Сутра стижу друге невоље и нове бриге.
Бака узима вуну, кудељу и вретено.
Није умела тако мудра да чита књиге
док ради нашла би решење за све њено.
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ГОРДАНА БУЈИЛА
Лозница – Србија
НИСАМ ВИШЕ МАЛИ
Нисам ја, мама, више мали
и не мораш ништа да ме лажеш.
Можеш све слободно да ми кажеш.
Знам да је дошло до неког рата
и обећавам ти да
чуваћу тебе и млађег брата
када на посао оде тата.
Види како бато мирно спава
к'о неко мало безбрижно маче.
Тај даса већ сања слатке колаче
и како мама гриз на млеку кува.
Ма, лако му је спокојан бити
кад његов старији брат га чува.
Само се бринем за баку.
Знаш какве су те старије жене,
али не знам зашто се плаши
када има великог мене.
И понекад ме баш буде страх
када се сирене чују
и авион кућу надлеће.
Бојим се да не гађа предузеће
које производи струју.
Тата је тамо ноћас дежурни.
Због тога не могу да се смирим.
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Хајде сад и ти, мама, на спавање.
Желим ти мирне снове и ноћ лаку.
Ја ћу још мало остати будан,
чуваћу бату, тебе и баку,
а онда ћу и ја утонути у сан.
Дотле ће ове сирене престати,
тата ће са посла да се врати
и свануће нови и лепши дан.
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ГОРДАНА БАКУРЕК
Бања Лука – Република Српска
БОЕМ
За столом седи човек,
брк му из браде вири,
само су очи бистре,
ко планински извори.
У устима цигара гори,
од дима му жути прсти,
малаксала рука дрхти,
док вино, водом крсти.
Овде је сва туга стала,
као и дуге бесане ноћи.
Слад се разлива непцем,
туга с вином мора проћи.
Замишљен и тужан, седи сам,
док му песма срце леди.
Све му је сада равно,
тужна сета лагано бледи.
Никоме он не треба,
подозриво га гледају људи.
Дотакао је животне поноре,
божија судбина ће да му суди.
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ГОРДАНА ИЛИЋ
Добој – Република Српска
СРБИЈО МАЈКО, ЗАГЛЕДАНИ ЗАВИЧАЈУ
Над светлим небом распети
у трагу је времена тог.
У дозрелом срцу, тробојка вијори надмено
крунисаним благом лета двоглаве птице.
У славу крста у сањама мојим
мозаик чекам да се слова сложе иста,
са жељом душе да огрне сунце
изнад свода загледаног завичаја.
Поклонимо се сенима,
засејаном семену бразда.
Тим очврслим мачем
слобода се брани.
Испратимо реку крви вечних стража,
сузом што капа.
Пољубимо уморне стопе
и свету земљу.
Будимо са рамондом сербиком
на своме реверу, кандилу мира.
Позлаћена сунцем, гробаља сита,
плаветнилу обзорја се нада
са круном на челу.
На асталу белом, мирис хлеба,
црног вина, вечне лозе.
Уз плам свеће, живот се враћа.
И они тамо преко Дрине,
наша су браћа.
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ДАРА РАЈШП
Ужице – Србија
МАШЕШ МИ ДУГО
Наш разговор је био потпуно искрен. Обема је
тешко, али се тешимо да ћемо се опет видети.
Кад? То тачно не знамо. Ти стара и већ добро
болесна. Ја на почетку.
На растанку, тихо си ми казала:
,,За стварање породице ништа неће бити лако.
Спреми се за то. Брак је кућа која се зида целога живота.
Ако вам је темељ чврст, кућа ће брзо расти. Биће ваше
царство, ваша мирна лука."
,,Као то мислиш?", питам.
,,Важно је, и као да ме не чујеш, говориш даље, да у
њу улазите с' љубављу, искреношћу и поверењем једно
према другом, па ће све друго бити мало лакше, јер имате
планове и договор који ту кућу гради.
Молим те, буди оно што јеси. Размисли шта то
значи. Не узимај све к'срцу. Буди јака. Неће бити лако.
Немој се разочарати и одустати од онога што је исправно.
И учили смо вас да будете вредни, поштени и честити
људи", заврши мајка саветовање.
На дан када сам одлазила, дуго, дуго си ми махала,
мајко. Наш искрен разговор и дуго, дуго махање руку које,
као да ме милују издалека, никад нећу заборавити.
Док живим, увек си са мном, Мајко!
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ДРАГАНА ДУЧИЋ
Ужице – Србија
ЖЕЛЕЛИ СМО
Желела сам да будем срећна, вољена
Твојом љубављу опијена.
Ти си желео другарство за нас,
Искрено другарство које траје и данас.
Најлепше мисли делимо,
Другарство негујемо попут прекрасног цвећа.
У мени се понекад жал јави.
Да нам се љубав десила,
За мене би то била огромна срећа.
Између љубави и другарства, линија је танка.
Признајем, моја се жеља неће избрисати.
Ако се некад љубав роди,
Ја ћу се радовати.
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ДРАГОЉУБ ЈАНОЈЛИЋ
Смедеревска Паланка – Србија
АЛБЕРТОВО ОКО
Свет није видео таквог јунака
С душом широм од руске степе
Као што је био Алберт Андијев
Небески витез, руско-српски херој
Пекле су га ране браће по вери
Ко жеравица суве дреновине
Зато је самовољно стигао на Космет
Пушком колевку српства да брани
У Високим Дечанима свецима се заклео
Да туђа чизма неће газити Лазареву земљу
Док у њему бије православно, руско срце
На Кошарама, на капији светог Косова
Придружио се браћи по оружју и вери
С њима раме уз раме јуришао на агресора
Док су с косметског неба к`о зреле крушке
Падале бомбе с кишом врелих куршума
Али то није уплашило српског брата хероја
Док је јуначким делом буктињу српства будио
Био је идол свих војника, узор за поштовање
Српску кућу је бранио непоновљивим животом
Данима и ноћима с пушком, без одмора и сна
Није одступио ни кад је у борби остао без ока
Јуришао је и даље не марећи за болну рану
Својом крвљу као богојављенском водицом
Шкропио је свету земљу Немањића
А кад је замукло оружје, остао је у Србији
Да преброји гробове погинуле браће
И са преживелима Србији објави слободу
Ишао је од једног до другог српског гробља
Да се братски поклони онима који су пали
И сузом из једног ока залије њихов хум
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У братској Србији нашао је љубав свог живота
Оженио се и добио највеће одликовање
Сина Александра, данас дете целе Србије
Преживео је ратне бомбе и ракете
А подлегао невидљивом непријатељу – корони
Своје кости и херојске подвиге завештао је Србији
Оплакаше га ратни другови и пријатељи многи
Ускомешаше се мошти погинулих јунака
Многи се у небеској цркви запиташе немо:
„Зашто за овог јунака нема места у Алеји заслужних?“
А храбри, неустрашиви Рус бранилац Срба,
С неба поручује:
„Не брините, браћо, анђели свети
Враћам се на Кошаре да нађем моје око…“
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ДРАГОЉУБ ЈАНОЈЛИЋ
Смедеревска Паланка – Србија
КРВАВИ БОЖИЋ У СРПСКОЈ КРАВИЦИ
Беше то црни, крвави Божић у српској Кравици
Празник без бадњака. бадњачара и Оченаша
Без поздрава „Христос се роди“ и отпоздрава
Дан туге, жалости, бола и плача што се до неба чуо
Божић без ватре, молитве и полаженика
Без оног који први зором у кућу улази и благосиља:
„Колико варница, толико кравица, оваца…“
Без божићне песме и печенице на столу
Снежно јутро у Кравици деведесет треће
У црно завише Алијини војници
Упадоше у село к`о гладни вуци у тор
Да кољу, пале и свеће благдана гасе
Да подврискују и гркљане комшијама ваде
Цркву православну погано да скрнаве
Убијају без милости: жене, старце, децу
Пуцају на псе што лавежом зликовце најављују
Трче од плота до плота, од куће до куће
Шенлуче, са руку им капље крв, још врела
Црвено боји снег, обележава стазу којом џелати ходе
Они жртве не броје, колико их пало, само бог зна
Ово је дан кад живи, који крволоку још гледају у очи
Завиде мртвима чекајући да им злотвори прережу врат
Бритвом урежу крст на челу и ножем изваде срце
Страшне ли смрти на дан Христовог рођења
То свет још видео није, тог ужаса ни на филму нема
Таквог режисера смрти к`о што ти злотвори беху
Још ни једна мајка у васељени родила није
Пред злочином овим свет затвара очи
Невладине организације ћуте к`о да се ништа збило није
Ни свет да се огласи, нико да пусти сузу
На месту изгибије слика од које се леди крв у венама
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Осакаћена, измрцварена тела на сваком кораку
Неком фали рука, неком нога, многа без главе
О ужасу касније сведочи један од малог броја живих
Каже да се зове Драго, а презива Гајић
На прилазу својој кући среће младића с кесом о рамену
„Шта носиш кад ти је све побијено и попаљено!“
„Носим оца!“ – одговара син убијеном Миле Јокића
У кеси неколико костију – то је све што је остало
Онда… жури да их окупа сузама и прелије вином
Да оца у вечну кућу усели
…….
За овај злочин нико осуђен није
А много њих је окрвавило руке
Земаљски суд им је опростио све
Једнога дана ће, ипак, стати пред Бога
Шта би са Србима у Босни било
Да им не посла новог Карађорђа
Јунака без страха и мане, Ратко му је име
Србима би опет пунили јаме, бацали их у хучну Дрину
Непомичним телима пунили провалије
Крвљу гасили њихова огњишта
Да се српски глас више не чује
Ал` пред усташке хорде,
Многи су некад православци и католици били
Стаде Он, на лицу му игра сваки живац
Васиони се заклиње да ће бранити браћу своју
Док га срце слуша и дамари бију
Његов глас јачи од олује беше
Толико снажан да помера планине
Зауставља реке гласне и маните муџахедине
Оне што Србе живе на ражањ стављају
И секу главе као да су лубенице зреле
Пред зло из целог света стаде Он
И стиже свуда, где се непријатељ не нада
Ко река понорница што се од сунца крије
Само јој се хук гласно чује
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Невидљив за оне који би да сатру Србе
А видљив за Небо које га путем спасења води
И тако све док замукоше пушке на обе стране
И Србе озари света слобода
Јунака већег од века на истеку
И свих босанских планина
Неправедни свет на тешке муке ставља
Моћници би да му суде, да му исчупају срце
Пред нове џелате да га воде
Шума му поново постаде кућа
И мајка што га небом покрива
Вијаше га данима, недељама кроз поља и горе
За трагом му и невладин сектор
Све сами Срби, ал` Србе не воле
Тешку оптужницу пишу, ногом на грло му стају
Крив је што је бранио Србе
Што издајица свога рода није
О, боже, чујеш ли шта отпадници зборе
Видиш ли како му омчу око врата стежу
Гусларима који га песмом у историју воде
Кидају струне и језик везују у чвор
Слободе има за све, само за њега нема
Каква неправда, Господе, имали те
Мислио је да је Србија за њега сигурна кућа
А испоставило се да није, да нема врата
У Хаг међу Србе сужње отераше га зли људи
Они којима братска љубав у срцу не спава
Тамо би они привели и самог Бога
Само га Србомрсци и Трибунал траже
Онима што испоручише Њега
Српски понос не беше јача страна
И своју би главу под ноге
Само да се додворе Европи
Која за Србе ич не мари.
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ДУШАНКА КОТУР УГРИЦА
Швајцарска
КРАЈИШКЕ РУКЕ
На тежачким рукама Крајишкиње
Земља је за нокте запала,
Од копања њива ледара и
Купљења сијена са ливада.
Та тежачка леђа невјесте
Навикнута на терет од постанка,
На тешке послове, на кућне обавезе.
Кад зајутри и сунце се појави,
Кад пијетлови запјевају,
Боса по воду одлети, а
На леђа брему упрти.
Лимом воду заграбила,
Ибрик на пећ приставила,
Каву закувала,
На сто вилџане поставила.
Ракију је из подрума узела,
Чаше припремила,
Да грло укућани саперу,
Да црва убију.
Прво пред свекра чашу ставила,
Ђеверовима је насула,
Када се кава испила,
У њиву се кренуло, до сутона се радило.
Млада је јело припремила,
Курузу испекла, сланину исјекла,
Сира у здјелу ставила, воде у бокал усула.
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У сунце је погледала,
Плату у цуло завезала,
На своја млада леђа упртила
И тако јело укућанима однијела.
У међувремену је дјецу подојила,
Стоку намирила, себе окупала,
Косу у плетенице исплела.
Већ прије сутона питу је развила,
вечеру поставила,
на прагу укућане дочекала.
Са шпорета топлу воду лимом заграбила,
Пешкир преко руке пребацила,
Око паса крпу задјела
И тако им полила.
Када све на починак испрати
За сутрашњи дан све припреми,
Умије свој младо лице,
Расплете плетенице и
посљедња на починак оде.
То је живот крајишке жене.
Тешки је живот старом направи,
Кору крува крваво заради,
а земљу испод ноката никад не очисти.
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ДУШАНКА КОТУР УГРИЦА
Швајцарска
КУЋА ОД БЛАТА
Испод Козаре у селу малом
Кућа направљена од прућа и блата!
На прагу баба сједи,
У руци јој конац и ткање,
Тако краде Богу дане.
Навезла фирањге бијеле,
На мали прозор објесила,
Ексером их прибила.
Зидове у плаво окречила,
Фењер на зид ставила,
Да по ноћи види лећи
Да јој кућу освијетли.
Два кревета на
Двије стране дувара,
А између крпара откана.
На асталу лима са водом стоји,
Ако затреба да жеђ утоли.
Више стола шибицу стави
У вежени џеп мали,
Извезла га још док је цура била,
Још док се није ни удала.
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Плавом мерком
Голубове извезла
Па у мираз донијела.
Донијела је и откане крпаре,
Вежене ручнике,
Исткане прекриваче,
Плетене приглавке!
У торбак јој мати
Кефу ставила
Да има чиме под орибати.
И данас у кући зиданој,
Од прућа и блата,
Стоји фењер на дувару,
Шибица у веженом џепу,
Крпара између два кревета!
И лима је још у животу,
И голубови плавом мерком извезени
И кефа ако некада некоме затреба.
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ДУШКО Р. НЕДОВИЋ
Бијело Поље – Црна Гора
ВРИЈЕМЕ СПОТИЦАЊА
Ја сам себе изгубио на раскрсници историје.
Свој кутак у безвремену не могу још да нађем.
Узалудно чамећи по ћошковима луде хистерије.
У овом безнађу не умијем никако да се снађем.
Живим далеко гдје су давно осакатили душе.
Гдје умјесто загробне,црне родитељске раке.
Споменице својим ђедовома ратницима руше.
Гдје су гробља преорали и засијали петокраке.
Не могу да се пронађем у сулудој нестварности.
Учаурен сирак у своја православна вјеровања.
Гдје се пјева умјесто лелека коротне нам жалости.
И руше вјековно животима чувана света здања.
Како да се вратим из непознатог себично бачен.
Човјек народни,скроман,без неких великих знања.
Тамо гдје ми је ђед са оцем на зид срама закачен.
И побјегнем у заборав сулудог времена спотицања.
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ДУШКО Р. НЕДОВИЋ
Бијело Поље – Црна Гора
СРБСКО СТРАДАНИЈЕ
Опет пливају у сузама светиње мученика Срба,
опет се бездушно слави невиних мука,
зар вам није било доста рушења и врба,
него мерачите алаком на лелек људског јаука.
Туже Србске ојађене мајке у вјечној црнини,
на порушеним гробовима и споменицима,
сузе капају са спаљених икона у нијемој тишини,
засадили сте коров зла у својим двориштима.
Шенлучите и арлаучете над светињама у ропцу,
опет би да се дохватите одавно крвавих кама,
опет би да китите гране дјечјим вратовима на конопцу,
није вам доста људским тијелима попуњених јама.
Славите злочинце као своје највеће јунаке,
подижете светиње на спаљеним и ископаним огњиштима,
Бог све види закукаће и ваше мајке,
још увијек небеске правде на земљи отетој има.
Натопљена крвљу Србском ојађена земља,
родила се нестварна тишина, трње и коровишта,
не марите за комшијски хљеб који сте јели на весеља,
затирете им сјеме да нигдје не претекне ништа.
Повиле се шуме над спаљеним Србским селима,
свијећа незапаљена у рушевинама манастирским зебе,
поносите се или кријући плачете над недјелима,
свјесни да ће те се вјечно стиђети сами себе...
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ЖЕЉКО МИЛИЋЕВИЋ
Пелагићево – Република Српска
ПЕЛАГИЋЕВО – СВЕТА СРПСКА ЗЕМЉА
У почетку ријеч бијeше Божија,
у почетку све бијeше "ако"
због неправде, у име опстанка
кроз вијекове страдамо полако.
Жиг јунаштва, опстаје у инат
непролазно од постанка то је,
и још нешто надјачава вјечност
Пелагићево - родно село моје.
Једног дана, кад издаја падне
кад се склоне с пута издајници,
дух ратника и пресвета свјетлост
засијаће у Српској равници.
Дојахаће храбри древни ратник,
кад слободно сунце с неба гране,
после битке крвљу исписаће
свети завјет кад га на смрт ране.
За правду се изборити мора
над безвлашћем бдију невјерници,
уздигнимо опет част на јарбол
збогом слуге, шљам и проклетници.
У сопственој издаји се гуше,
створитељи зла и атеизма
повампирени из логора смрти,
преко ријеке, колијевке фашизма.
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Хеј народе, освијести се једном
није увијек пушка, нужни избор
посвијетли се и погледај ближњег
слиједи увијек православни извор.

144

КПД „ВАСО ПЕЛАГИЋ“ ПЕЛАГИЋЕВО

ЗДРАВКО ЛАЗАРЕВИЋ
Баден-Баден – Њемачка
КАД САМ БИО МЛАД
Сјећања не блиједе ево ни сад
Из времена када сам био млад
Сјећам се још од године треће
Док ме отац носио а ја пун среће
Сјећам се првих школских дана
У торби буквар и тека у руци шећерлама
Писао сам прве линије усправне и косе
А касније и прва слова што петице доносе
Учио сам ратове и буне
Свој језик, земљопис и рачуне
Учио сам такав је адет био
Кад старијег сретнем руке им љубио
Добар ђак бити били су моји снови
И сваке године у разред нови
Учио сам прије свега да постанем човјек
Да будем вољен и поштен занавијек
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ЗДРАВКО ЛАЗАРЕВИЋ
Баден-Баден – Њемачка
ЉУБИЈЕЧИ НАДОМАК
Бјеше једна стара кућа Љубијечи надомак
У њој бјеше стари човјек прави весељак
Шаргија виси на дувару руки на дохват
Засвирати умео је добру пјесму запјеват
Сад у кући нема ватре нема дима
С клина на клин мрежу своју плете паучина
Остале су на шаргији затегнуте жице
Нема њега нема више да уз пјесму смири живце
У аманет дао ми је пјесму да се пише
Оста празна стара кућа у њој старца нема више
Иза куће поточић Љубијечу бистру мути
А у кући ни тишину од тишине нећеш чути
Јутрос рано славуј пјева у цик ране зоре
Усних кућу усних њега шири руке кроз прозоре
У старој шупи млин на стриују суво зрно меље
Написах му ову пјесму и од срца и од жеље
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ЗДРАВКО ЛУКАНОВИЋ
Пелагићево – Република Српска
ЗОВ ОГЊИШТА
Мисли шаљем у беспућа
Ал' предамном твоје сјени
Душу зове родна кућа
К'о крчаг је разбијени
Туђе њиве тужан косим
Овдје свеци нису наши
Хладна соба студ доноси
Туђина ме сада плаши
Мајка зове са висине
„У свом дому усниј снове
Зар не чујеш драги сине
Огњиште те твоје зове
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ЗДРАВКО СРЕТЕНОВИЋ
Багрдан, Јагодина - Србија
ОНДА КАДА СХВАТИШ
Онда када схватиш да ти недостајем
Разумећеш моју љубав, моју тугу
Кад схватиш да љубав права једном се рађа
Заволећеш, тада, после кише дугу.
И чекаћеш да чујеш ми још једном глас
Иако ћу ја бити много далеко
Пожелећеш да заборавиш неспоразуме наше
Да те волим-само кад би ти још једном рек'о.
Знам да други те има, а ја те само волим
Онако без везе, без икакве наде
О, како бих волео за руке да те узмем
Да с тобом радим све што заљубљени раде.
Онда када схватиш да више ме нема
Да више не могу у птицу да се преметнем
Сети се ове моје песме, љубави недосањана
У животу другом сигурно ћу да те сретнем.
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ЗЛАТИБОР РАДОВАНОВИЋ
Бели Поток, Београд – Србија
СВЕТЛОСТ ЖИВОТА
Било је то једнога дана, тек што сам ушао у четврту
годину мог заточеништва на Голом Отоку. Од напорног
рада, батина и изгладнелости био сам се јако разболео.
Неколико дана лежао сам на кревету под високом
температуром сав сломљен и полуонесвешћен. Видевши
ме у каквом сам стању, чувари од мене нису тражили да
устајем, мада то свакако не бих ни могао. Пустили су ме на
миру и нису тражили да обављам било какве послове.
Вероватно да је један од инспектора хтео да ме види у
каквом сам стању, ушао је у спаваону и пришао кревету на
коме сам лежао. Као кроз маглу чуо сам га кад каже неком:
„Ово је најгори и најтежи облик пегавог тифуса, неће
он још дуго, а ви после знате шта треба да чините.“
То су последње речи које сам чуо, јер сам убрзо упао у
дубок сан, а можда и неко друго стање слично коми.
Одједном ништа ме није болело. Осећао сам се врло лаким
па сам просто одлетео до плафона. Са таванице наше
спаваоне посматрао сам своје тело како непомично лежи
на кревету. Мој ратни друг Илија стајао је испод мојих
ногу на крају кревета и брисао сузе. Спустио сам се са
таванице и ударио га по рамену, да се окрене према мени и
питао га зашто плаче када сам ја сада добро, и да ме више
ништа не боли. Он се није ни померио, нити обраћао
пажњу на мене. Ударио сам га још једном сада мало јаче,
по другом рамену, да се већ једном окрене према мени и
одговори на претходно постављено питање, али он је и
даље немо стајао крај моје постеље бришући своје сузе.
Било ми је криво и жао што ме Илија овако игнорише, све
до тренутка неких гласова који су долазили до мене
однекуд споља. Два пута сам се окренуо око себе и видео
да су врата спаваоне била затворена. Међутим, гласови су
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били све јаснији и јачи, и тек тада сам врло јасно чуо неке
људе како ме кроз мали отворени прозор дозивају.
„Хајде, Добро, пожури, немамо пуно времена и не
можемо те толико чекати?“
Био сам изненађен и чудио сам се како сам одједном
добио моћ да могу лебдети и летети тако брзо кроз ваздух
који ми је сада деловао веома густо као неки слојеви магле.
Подижући се кроз ту маглу одједном ме је нека велика
сила повукла кроз тај мали прозор и ја сам почео летети
према гласовима који су ме непрестано дозивали да
пожурим. Не знам колико сам тако дуго летео за тим
гласовима који су у почетку били јаки и оштри, а сада све
тиши и тиши да сам их једва могао чути. У једном
тренутку су се потпуно утишали, а ја уплашен и
престрављен нисам знао куда сада да идем.
Око мене је свуда била велика тама. Прво што ми је
пало на памет да су гласови који су ме до малопре
позивали да их следим постигли свој циљ, остављајући ме
потпуно самог у овој густој, застрашујућој помрчини, да
прецркнем од страха. Страх је бивао све већи и већи, јер су
из таме почеле да се помаљају врло мало осветљене и
видљиве сенке неких сподоба које су личиле на људска
бића. Сав престрашен, трчао сам по тој тами по неком
мочварном земљишту, повремено упадајући у муљ и блато
све до гуше. Успевао сам некако из тих повремених
мочварних рупа и удубљења да се ишчупам и извучем,
бежећи потпуно безциљно што даље. Одједном сам осетио
како ме из те мочварне воде нешто грицка по ногама, иако
је била тама као да ми се то намерно дало да видим, јер из
тог муља гризли су ме разни непознати и необични
гмизавци, разне змије, гуштери, жабе и ко зна шта још, јер
је ту било потпуно много оних које нисам знао да уопште
постоје. Кад год би се окренуо да видим да ли сам мало
утекао, сподобе су ми биле скоро на леђима. Чуо сам их
како ми се ругају погрдним именима и вичу за мном:
„Комунисто..., комунисто..., не бежи ти си сад наш.“
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Увек кад год би ми било тешко у животу, ја сам
спомињао моју покојну мајку. Па и сада ми се отео уздах:
„Мајко, мила моја мајко, помози ми?“
И гле стварно у том мраку појавио се лик моје покојне
мајке, са којом сам путем мисли разговарао. Питао сам је
где сам ја то, и како да се спасим ових сподоба које ме
јуре? Она ми је рекла да ја више нисам жив и да сам у
паклу. Уопште ме није бринуло нити ме се имало тицало
то што сам мртав, већ како да се спасем сподобе која ми је
већ села на леђа и почела гребати по њима хватајући ме
својим канџама око врата.
„Мајко, мајко!“, завапио сам поново из свег гласа.
„Молим те помози ми?“
Мајка је рекла да само Бог може да ми помогне, и да
њега позовем у помоћ.
„Како мајко да га позовем у помоћ, када Тито и
партија кажу да нема Бога?“
„Не знају они, сине, ништа, јер када би знали колика је
његова моћ, сигурно би другачије говорили и мислили.
Једнога дана када буду почели долазити овде, сви ће да се
одрекну Тита и партије, да се горко покају, а и да призову
Бога у помоћ, како би им тако грешнима опростио што су
целог живота хулили на њега и што су га одбацивали.
А и ти, сине, како си тако брзо заборавио шта си у школи
из веронауке учио. Редовно сам те о празницима водила у
цркву, и знао си напамет молитву Господњу. Ако желиш
да се спасиш тих сподоба да те не растргну ти позови Бога
у помоћ, његова је моћ велика! Сећаш се за славу када си
понекад са оцем а некада и са мном носио колач и панаију
у цркву да се освешта. Тада би нам поп читао и понављао
из Новог Завета да је Исус син Божји оживео мртвога
Лазара, нашу крсну славу коју прослављамо. Па када је
Лазару помогао Исус и његов Бог отац, можда ће помоћи и
теби?“
Опет сам почео са мајком да расправљам. Рекавши јој:
„Како ћу Тита и партију да издам?“
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„Па ти си га већ издао, а партија тебе, кад те је послала
на Голи Оток.“
Тачно је то што мајка каже. Ишао сам као дете у
цркву. И у школи из веронауке учио да Бог постоји. Али
Тито и партија кажу да он не постоји и да је то само
сујеверје простога народа. Да су комунисти савремени и
довољно свесни, и да су све те приче о Богу потпуне
бесмислице и како су таква схватања широких народних
маса глупа и превазиђена. Баш сам збуњен и просто не
знам шта да чиним? Па зар би ме мајка слагала, она која ме
је родила и под срцем носила. Уз то и толико волела. А ево
и сада у овим мојим великим мукама моја мајка је ту, да ми
помогне својим саветима и спасе ме од ове ружне сподобе
да ме не удави и напије ми се крви.
Мајци су пошле сузе, сва уплакана рекла ми је:
„Мени овде није више место, ја сада одлазим. А ти сам
одлучи шта ћеш урадити?“
Чим се мајчин лик изгубио још једна сподоба скочила
је на мене и почела ватати за гушу. У тој борби добивши
мало ваздуха, одлучио сам да послушам мајку и искрено се
помолим. Сетио сам се њених и својих ђачких молитви, и
завапио из свег грла:
„Господе мој Боже помози ми грешноме?“
Одједном сподобе су нестале са мојих леђа, а изнад
моје главе, далеко горе, појавила се нека беличаста и сјајна
светлост. Jедан веома јак зрак те светлости пробио се кроз
ову велику таму и додирнуо ми лице. Кроз средину мога
чела одмах изнад обрва светлост је полако улазила у мене.
Још једном сам поновио: „Господе, мој Боже, помози ми
грешноме?“
Осетио сам сада као нечије присуство, али ништа
нисам видео. То присуство ми је пријало, јер сам тог
тренутка постао свестан да ме од сад неко пази и штити од
било чега лошега овде, на овом грозном месту. Цело моје
тело почело се полако дизати према светлу одакле је зрак
долазио. Ова светлост је била веома јака и просто
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бљештала својом јачином, али није нимало сметала мојим
очима. Могао сам слободно гледати у њу без бојазни да ћу
од толике јачине светла оштетити свој вид или можда
ослепети. Светло је долазило из једног округлог отвора
скроз горе далеко изнад мене. У тим тренуцима осећао сам
се тако лаганим и лаким као паперје од ових Милиних
гусака, које ветар понекад полако носи по овом нашем
сеоском путу. Тако сам лагано био и ја ношен према овом
извору светлости. Окренуо сам се унатраг преко рамена и
далеко испод себе видео огроман мрачни и тамни простор.
Та светлост која ме је привлачила повремено је
пулсирала и пуштала све нове и нове зраке према мени.
Један ме је потрефио баш посред срца. Осећао сам се
захвалним тој светлости, што ме је спасила ове црне рупе,
огромне таме и сподоба које би ме сигурно растргле на
најситније комаде, а можда и појеле оним њиховим
великим зубима. У почетку ти моји лагани покрети према
извору светлости су се сада мало појачали и ја сам почео
просто летети према том округлом и сјајном отвору, да бих
у једном тренутку био увучен и просто улетео у њега. Када
сам се на тренутак мало сабрао, видео сам да се налазим у
јако дугом светлосном тунелу. А тамо опет јако, јако
далеко на крају тунела видео сам да је, у ствари, тамо тај
прави извор светлости. Прва моја мисао била је како се ја
то налазим у центру самога неба и целог небеског
простора. Кроз тај тунел у коме сам се сада налазио летео
сам све брже и брже, и тек ту доживео изузетно јако
привлачење и усисавање од извора светлости, из кога је
долазило све јаче и јаче светлости и запљускивало ме са
свих страна. Та светлост ми је пружала топлину, неку
врсту утехе и спокојства. Сав страх који сам до тада осећао
одједном je изашао из мене, а нова осећања су ме потпуно
преплавила, доносећи неку необјашњиву снагу и потпуни
мир. Обузела ме је таква радост и срећа коју никада пре
нисам осетио. Жудео сам и даље, тежио да што пре
стигнем до самог извора, а из њега су поново излазили све
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нови и нови таласи јаке светлости и стално ме
запљускивали, појачавајући моју радост.
Највеће одушевљење и срећу доживео сам када сам на
крају тунела видео прави извор светлости у његовој
лепоти, величини и моћи. Зраци су излазили из средишта
језгра које је изгледало као нека огромна, велика и потпуно
бела ватра која непрестано гори. Тек ту сам био јако
изненађен, јер ме пламенови и ватра, која је горела и
буктала, није ни мало пекла, већ ме је сваки пламичак који
би ме дотакао просто миловао по телу. До мене су почеле
допирати нечујне телепатске вибрације и мисли које су
долазиле из самог језгра.
„Ја сам *Светлост Живота*, свог неживог и живог у
Космосу. Учио си у школи из веронауке о Богу, а тамо у
Јовановом Јеванђељу лепо пише да је Бог Светлост.“
Сетио сам се тога чак и тог тренутка када сам то читао
из Новог Завета Библије. „Бог је светлост“, за разлику од
нас људи, који имамо у себи добро и зло. Бог је чиста
светлост, Бог је љубав, Бог је светлост живота.
Тако стојећи пред том светлошћу и даље смо
телепатски разговарали. Светлост ми је говорила да моје
време није још дошло да будем овде и да се морам вратити
назад.
Не, ја нисам желео да се вратим у пакао Голог Отока.
Боље да се вратим у овај пакао овде, кроз који сам прошао,
и ту већ једном заувек завршим са својим животом, када
сам ионако већ мртав, него тамо као жив, да више
преживљавам све оне страхоте које ме поново чекају,
постепено, систематско убијање и лишавање живота на
најсвирепије могуће начине.
Молио сам да останем, рекао сам
„Боже мој, нико ме никада оволико није волео као ти,
овде ми је добро и лепо и ја не желим да се вратим.“
Светлост ми је и даље снагом својих мисли,
телепатски говорила:
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„Када се вратиш, заборави на мржњу, злобу,
љубомору, завист, на лоше и грешне мисли у сваком
погледу, јер оне воде у болест. Ни због чег не смеш
осећати грижу савести, јер она разара твоје ментално
здравље и твоју душу.“
Почео сам се правдати:
„Како да не осећам грижу савести када сам издао свога
друга Илију, који ме је спасио у рату да не погинем од оног
Немца који се управо спремао да ме убије, а мојом
кривицом је доведен овде на Голи Оток.“
„Ти си твом другу Илији само помогао да се искупи за
учињене грехе у младости. Да га ти ниси пријавио сигурно
би то било намењено неком другом да то учини.“
„А ја, да ли сам и ја много грешио?“
„И ти са собом носиш неке грехе из младости које си
тамо на том острву већ окајао.“
Осећао сам се постиђеним и посрамљеним што Бог зна
цео мој досадашњи живот, и све грехе које сам починио, а
било их је, јер сам као млад био један од водећих мангупа
у селу. Испред мене су ко на филмској траци пролазиле
сцене из мог живота, чак и оне из раног детињства. Тако
постиђен окренуо сам се, сагао главу и пошао назад. У том
тренутку из језгра је кренуо нови талас светлости.
Помислио сам да ће да ме поново гурне у ту тамну
мочвару са оним аветима. Међутим, све што сам осетио
била је огромна љубав. Почео сам плакати као мало дете, а
тада се таласи љубави још више појачали према мени.
Стајао сам потпуно мирно као да сам укочен са обореном
главом и погледом прикованим за моја стопала и стидео се
самога себе. Међутим, и поред оборена погледа, испред
мене су и даље пролазиле слике из мог живота и сцене
како смо се на многим партијским састанцима спрдали и
ругали Богу. Међ’ тим сликама видео сам и мог секретара
партије који нам држи предавање из религије и сав
зајапурен прича како Бог не постоји. А Бога не само да има
и да постоји, већ ме толико воли и опрашта све моје
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досадашње учињене грехе, још хоће да ме поново врати
међу живе. Сузе су ми и даље текле саме од себе, али сада
од неке велике љубави и среће која ме је свог преплавила.
Светлост ме је позивала ка себи да још ближе приђем.
Закорачио сам у само језгро ове огромене беле буктиње и
ватре, али никаквих опекотина нисам добијао, нити ме је
ишта болело већ само велика милост и огромна љубаб...,
љубав..., која је непрестално текла према мени. Центар ове
ватре изгледао је јако густо од светлости коју је испуштао,
а око мене је све праштало од светлих искрица, као оне
прскалице што сам ти прошли пут за Нову годину купио и
донео. Како која искрица је падала на мене тако ми је
телепатски говорила: „Иди с миром и спокојем у души,
теби још није место овде.“
На тренутак сам отворио очи, и прво што сам осетио
био је несносни смрад лешева који су свуда били око мене.
Био сам потпуно го и лежао на бетону малог хангара где
смо сакупљали мртве логораше. Два пута недељно, а неки
пут и само једном, долазио је бродић на који смо
укрцавали те лешеве, и они би били одвожени на пучину и
тамо бацани рибама у море. Покушао сам да се придигнем,
али нисам имао снаге, већ сам се само мало померио од
леша, који је већ био у фази да експлодира од надутости и
смрада. Осетио сам главобољу и јаку несвестицу, изгледа
да сам поново упао у неко стање полусвести. Све чујем, а
ништа не видим, нити могу очи да отворим. До мене су
одједном допрли гласови споља, чујем како се и врата
хангара откључавају. Прво што сам помислио било је то,
да је изгледа данас дан када мртве одвозе на пучину, па ће
и мене са њима однети. Боље да су ме мртвог тамо у паклу
оне мочваре те сподобе појеле, него сада овако живог да
ме рибе поједу. Међу одређеним логорашима који су
носили лешеве чуо сам и глас мога друга Илије. Не знам
колико су их до сада на брод однели, изгледа да је дошао
ред и на мене. Неко ме је ухватио за чланке ногу и после
неколико тренутака пустио, јер сам опет чуо Илијин глас:
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„Пусти Стево мене и Драгана, ми ћемо га однети, то је
мој ратни друг Добра.“
Илија ме је ухватио испод мишица руку, бар тако сам
претпоставио, јер се његов глас и разговор са Драганом
чуо баш изнад моје глава, а Драган за чланке ногу.
Како да им кажем да сам жив, па зар они не виде да
дишем. Изгледа да је и то дисање било незнатно, док они
нису приметили. У том мом ношењу према бродићу,
вероватно да се Илија саплео о неки камен и испустио ме.
При паду на камено тло из његових руку, мора да сам од
тренутног бола пустио неки глас из себе. Док се одједном
није проломио глас мога Илије:„
„Командире..., командире..., Добра је жив!“
Чуо сам Илију како плаче и осетио како ме љуби.
Вероватно да сам сада јаче дисао, и на основу тог дисања
остали су закључили да сам жив.
„Однесите га у наш амбулантни стационар,“ наредио је
командир.
И даље сам био у тој полунесвестици, све сам чуо, али
очи никако нисам могао да отворим. Прве мисли сада
уопште нису биле упућене мени, већ мом ратном другу
Илији.
„Боже мој, па зар опет он, па зашто поново он да ме
спашава. Како ћу то све носити кроз живот, када сам га ја
издао и директно утицао на то да и он буде овде доведен.“
У стационару сам лежао десетак дана, уз неке
ињекције и лекове брзо сам се опоравио и поново вратио
мом логорашком животу. А мој Илија, тај човек изгледа да
је био сретнији од мене самог што сам поново жив.
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ЗОРАН ШОЛАЈА
Београд – Србија
СКРОМНОСТ
Велике су фамилије у Далмацији, све различите
а опет у једном исте, сви имају најбоље чланове.
Тако је то вијековима, широм Далмације у дијеловима
са српским становништвом.
Код других има "бена" и "мулаца" али код својих су сви
најбољи, сем ако имамо очигледног лошег "играча"
ког не можемо "сакрити", е тај вам је онда носитељ
назива "скроман", јер су "бене" и "мулци" резервисани за
друге.
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ЗОРКА ЧОРДАШЕВИЋ
Франкфурт на Мајни – Њемачка
НАША СЕЛА
Опустјела села наша
нема више дјечје граје,
нема пјесме жетелачке
што данима зна да траје.
Нема малих јагањаца
ливадама да скакућу,
празне штале и торови
обавио бршљан кућу.
Још понеки старци само
изнемогли, једва дишу
са штапом су испред куће
бришу сузе и уздишу.
Ни сватови не пролазе
свуд се туга уселила,
пресушио стари поток
воденица гдје је била.
А ја моје село волим,
родни Модран, за њим патим.
Отишла сам као дијете
ал' ћу њему да се вратим.
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ЈАСМИНА РАДАНОВИЋ
Дервента – Република Српска
ЧАРОБНЕ ЦИПЕЛИЦЕ
У мојој породици сам била најмлађе, пето, дијете. Као
и у већини породица са више дјеце, и ја сам насљеђивала
ствари од својих старијих сестара и браће. Такве су тада
биле прилике.
Једно од тих наслијеђа - црвене ципелице и дан-данас
је посебно.
Не било какве, већ кожне црвене ципелице са
каишићима и отвором за прсте.
Сјећам се, као да је јуче било, са колико одушевљења и
усхићења је сестра Данијела стајала испред излога
продавнице ципела на Харману. Молила је маму да јој
купи баш те ципелице, јер је црвена њена омиљена боја. У
том моменту нисам ни размишљала да ће те исте црвене
ципелице једнога дана постати моје. Мајка је гледала сад у
сестру, сад у мене. Одмјеравала нас је од главе до пете, а
поглед јој се, дуже него иначе, задржавао на нашим
ногама. Примјетила сам и тугу у њеним очима, јер није
могла објема да купи већ само једној. Ипак, била сам веома
срећна и узбуђена када је мајка пристала да их купи
сестри, али за број веће.
- Дјечије ноге брзо расту и прије него љето стигне
ципелице ће бити таман на мјеру, објаснила нам је.
Данијела се наносала тим црвеним ципелицама. Чини
ми се као да је у њима и спавала. А када су јој постале
претијесне, те исте ципелице, уз мајчин и сестрин осмијех,
нашле су се на мојим ногама.
- Данијели су ове ципелице постале мале, требаће јој
нове, али су теби сад таман.
Нисам ни приближно била одушевљена као онога дана
када сам их онако лијепе и угланцане видјела у излогу
„Борова“.
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Чини ми се да ми је и сад пред очима слика дотрајалих
кожних ципела, некада црвене боје, са великим ружним
копчама са стране. Моје разочарење је било видно. Нисам
била одушевљена тим истрошеним поклоном. Хтјела сам и
ја само једном купити нове ципелице, а не увијек
насљеђивати нечије туђе, исхабане. Била сам на ивици
плача.
Брат ме је посматрао са стране и примјетио моје
дубоко разочарење. Њежно ме загрлио и у трену смислио
причу како су те црвене ципелице традиција у нашој
породици и да су оне наоко неугледне, али када се обују,
постају чаробне, те да уносе у ноге нову снагу. Посебне су,
јер постају тркаће ципелице и могле би ми послужити као
моћно средство у побјеђивању других. Знао је да се цијели
дан тркам са дјецом из улице. Загрлила сам брата и одмах
назула црвене ципелице. У том моменту за мене није било
љепших на свијету. Ни сама не знам колико сам
километара претрчала и колико трка побиједила у њима.
Схватила сам да се срећа крије у малим стварима и да се
некада морамо потрудити да је пронађемо.
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ЈЕЛЕНА ГРУЈИЋ
Батајница – Србија
ЗАТРАВЉЕЊЕ
Спремамо се на пут до Штикова–села,
До роднога места мојих родитеља,
Села које двапут годишње процвета –
За Светога Луку и негде сред` лета!
А у међувремену је и тужно и пусто,
Незгодно је врло ако немаш друштво,
Нема људи овде, нема граје, цике,
А од тога крећу и друге неприлике!
Некада су била ту и блага и стада,
Сваки педаљ био је предмет људског рада,
Ех, да су још само имали и воду,
И да нису морали насилно да оду...
Некада је ту много живо било,
А сад када није – све се затравило,
Нема више никога по селу да пасе,
И да околину од напасти спасе!
Слика: Бронзу чујеш, а не видиш краву,
Најбоље описује ту голему траву,
И ко дође први баш има да се зноји,
Да околиш барем мало упристоји!
Код Пешинових обично то буде стриц Мићко,
Он је наша снага, наше срце ударничко,
Посебно се године ове намучио
Док улицу малу је нашу раскрчио!
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Шта ће када људи овде готово и нема,
А радити много, стално ту у селу треба,
Нарочито кад пролеће прате јаке кише,
Па од траве не може просто да се дише!
Кад се коров развије и осили драча,
И чичак свуд своје присуство ојача,
А старији не могу, а млађи не знају,
И све страх ме шта следује нашем завичају!?!
Не само што су нам имања под травом,
И гробље се налази под опсадом правом,
Неколико њих у селу има и врло се труде,
Вечни дом предака да мало уљуде!
Чика Драго, Рада, Јокс – сложно траву косе,
И тиме свом малом селу доприносе,
А када се накупи посла преко главе,
Тада и поп Милан зна да засуче рукаве!
А верујем да ургира он и код шефа свога,
И да за спас свега српског моли се код Бога
Али, сличних молби има Он у недоглед,
Те морамо сачекати ми још на свој ред!
Дотле, људи, само у се и у кљусе своје,
Никад били нисмо они што се рада боје За почетак, свако ко се ка селу усмери,
Нек бар пар квадрата тримером овери!
Јер, да би нам сутра могло боље бити,
Овај бој са природом мора се добити –
Заједничким снагама стајмо на пут трави,
Желимо ли ДА СЕ НАШЕ НЕ ЗАБОРАВИ!
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ЈЕЛЕНА ГРУЈИЋ
Батајница – Србија
ПОРОДИЧНЕ ВЕЗЕ
Знају да нас излуђују, неретко смо на њих љути,
Свађамо се врло често, нарави нам нису сличне,
Али, ипак, те је везе врло тешко прекинути –
Невидљиво нас спајају чврсте нити породичне!
Код избора сродних душа, ретко су нам први пик,
Желели би некад друге,неке лепше, јаче, боље,
Али, шта ћеш, пала карта – задужисмо ми баш њих,
И сад је до осећања, не разума, нити воље!
Први су нам на удару, згодна мета за сукобе,
Али, то је само тренинг за недаће са животом,
С породицом пролазимо разне буре и вртлоге,
Али све се ружне флеке без проблема скину потом!
Нисмо увек задовољни са људима наше крви,
Али, ипак, они ту су, да помогну усред буре,
И када смо у невољи, они за нас скачу први –
Бетон ми смо, а љубав нам дође попут арматуре!
Не бирамо ми чланове групе где је наша снага,
Али, ето, прихватамо – какви били, то су наши,
И ипак је породица обично нам врста блага,
У којој кад слога живи, нема ништа да нас плаши!
„Наше” добро познајемо, чине нам се пуни мана,
И кунемо често судбу куд нас споји баш са њима,
Покаткад заборавимо да ту је светлих страна,
Но, онај што о’зго гледа сигурно план неки има!
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А оаза наша главна је окриље породично,
Где се мањак у блискости само не сме да дозволи,
А свађе и ситне чарке – то је здраво спорадично,
Јер, сви знамо ону стару: ко се свађа, тај се воли!
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ЈОВАН Н. БУНДАЛО
Београд – Србија
ВИДОВДАН
Видовдан је српски понос. Давна битка, туга нова.
Видовдан је Лазарица и заклетва Лазарова.
Видовдан је свети завет, Видовдан је рана љута,
кад помислим на Видовдан, крене суза сваког пута.
Јер Видовдан није само, свето слово календара,
већ манастир разрушени, напуштена кућа стара.
И Косово поље равно и Косовка са кондиром
и продати виногради и свештеник са путиром.
Видовдан су и Кошаре, Видовдан је и Бранковић
и дечанска земља плодна, Видовдан је и Ранковић.
Видовдан је рудник Трепча и Љевишка из Призрена,
Видовдан је жута кућа, силована свака жена.
Видовдан је Газиместан и Натовци и Качаци,
Видовдан су гробља наша, поред реке мртви ђаци.
Распорени султан Мурат, Лазарова Оливера,
Видовдан је и забрана, срамни декрет пролетера.
Видовдан је и сећање, на патника с турског коца,
стари бунар што га коп'о, часни предак мога оца.
И манастир крај Бистрице, где столова свети Сава.
На Видовдан давног лета, Лазарова паде глава.
Не дозволте зато браћо, Грачаницу да нам руше,
не дозволте забораву, да прекрије светло душе.
Газиместан, Пећ, Гњилане, Подујево, Ђаковица,
Видовдан је и Витина, Вучтрн и Митровица.
Ни божури с бојног поља, неће моћи да увену,
док у нама живи завет: Догодине у Призрену!
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ЈОВАНКА ЈАНЧИЋ
Панчево – Србија
КАДА ЛАЛА ОЖЕНИ БОСАНКУ
О, Боже мој драги, зашто баш од свих
Песника што пишу о родноме крају
Зашто ја не могу да напишем стих
Што мораше Лали Босанку да дају
Сад у души Банат, све моје равнице
Где ни сунце нема иза чега заћи
А у срцу Босна, младе чобанице
Ту лепоту нигде више нећу наћи
У Банату волем, те шорове дуге
Где зидове кућа капије спајају
На сокаку жене са погледом благим
И кад наше кере банатске залају
Дудови у реду испред сваке куће
Испод сваког клупа, тек да се дивани
Замиришу оне штрудле с маком вруће
И сеоске свадбе памтим још од лани
Ал вуче ме срце у оне шљивике
Где пољубац први осетих у сладу
Памтим наше овце, за њима повике
И њега што љуби пастирицу младу
Брда моја лепа, сунце кад се рађа
И када Босанац на шаргији свира
Не знам дал' је Босна од Баната слађа
И тамбура уме у срце да дира
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Весели бећарац кад запева тата
И босанску песму тад запева мати
Ово срце моје док пролеће цвата
Пола ћу Банату пола Босни дати
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ЈОЦО ГЛИГОРЕВИЋ БРКО
Српска Тишина, Шамац – Република Српска
РЕПУБЛИКА СРПСКА
Када једна држава пропада,
безакоње и безнађе влада.
Тад од једне модерне државе
пет – шест других патуљастих праве.
Тад и Срби користе прилику,
прогласише Српску Републику.
Користећи изводе грунтовне,
то се Српска Република зове.
Република нама драга Српска,
нама драга, противнику мрска.
Ал’ то нама много и не смета,
ти си нама и драга и света.
Путеви су твоји од врлети,
као да су на Марсу планети.
Ту се многе укрштају силе,
од постанка што су те газиле.
И сада си жртвовано јање,
твоји људи и твоје имање.
И сада си на мети моћнима,
па овако говоре Србима.
„Опростите предсједниче мени,
прекидам Вас“, тако Ширак вели.
„Срби су вам народ невјерника,
терориста, а и разбојника.“
Тад Жак Ширак прдсједник Француске
изговори ове ријечи гнусне.
Некад су нам савезници били
одбрамбене ратове водили.
Лаж лажову дође ко истина,
Божје правде вјерујем да има.
Дал’ се људи или Бога стиде,
кад на задњи исповијед иде.
Тад и Папа умијеша руке,
стави Србе на велике муке.
169

ГОРИ ЛИЛА УОЧИ ИЛИНА - 2021.

За Хрвате и Словенце с њима,
важила су посебна правила.
Наредба је била Ватикана,
признати их за четири дана.
Кад је Србе требало признати,
морали су још дуго чекати.
А Српској су за четири године,
признали јој простор, а и име.
За Папу нам није изненада
и до сада чинио нам јада.
Благослови оружје Угарско
да уништи племе Светосавско.
Сад моћници Западних земаља
не признају књиге, а ни права.
Трећину нам земље присвојише
и послушне туђим наградише.
Несланима увијек соли фали
још по Брчког накнадно им дали.
Кроз вијекове тешка нам судбина,
страдали смо од моћног туђина.
Јасеновац и Доња Градина,
српске кости земља је покрила.
Некад плава, а тад ријека Сава
српске кости носи и покрива.
У Крајини нема мушка жива.
Ту се нико оженио није,
ни у војску ишао к’о прије.
Ту ни једна не заплака беба,
коме српска трагедија треба.
Моћници су исто поступили,
бањалучке бебе уморили.
Кад су Срби коначно схватили,
да су жртве узалудно били,
Републику Српску су створили.
Сад нас више ко јагњад не кољу
сад имамо Републику своју.
Нема више стратишта за Србе,
исјећемо тополе и врбе.
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КРИСТИНА КОЈИЋ
Вукосавље – Република Српска
ДОМАЋИЦА
Моја мајка је незапослена жена
која ради сваки дан.
За њу нема слободних викенда
ни годишњег одмора.
Она устаје прије свих,
наложи ватру у пећи.
Сат времена пије јутарњу кафуто је ужитак који себи дозволи,
јер остатак дана брине о свему
осим о себи.
Нахрани краве у штали,
помузе их и донесе млијеко.
Направи доручак, ручак и вечеру.
Лијеже посљедња.
Понекад дуго у ноћ лежи будна
и чека сестру из изласка.
Ослушкује врата и ишчекује звук
њених штикли.
Када је заболи тијело од умора
она стисне зубе и наставља даље.
Али када се неко од нас дјеце разболи
она оставља посао и брине о нама.
Моја мајка је незапослена жена
која ради сваки дан.
За њу нема слободних викенда
ни годишњег одмора.
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ЛАЗАР АНТОНИЋ
Вецикон – Швајцарска
НЕЖЕЉЕНО ДИЈЕТЕ
Прољећно сунце из сна буди велико и лијепо посавско
село са здравом природом. Знано је на далеко родно село
великога Васе Пелагића. Ту где је велики човек рођен било
је и великих и малих догађаја. Рођени су многи успјешни
људи, добри домаћини, свештеници, писци, вајари,
спортисти. Сви познати били су углавном познатији по
свијету него у свом родном селу. Све почиње од рођења.
Овом посавском селу, Горњем Жабару, 1969. године
дали су име Пелагићево, по заслужном Архимандриту,
народном љекару и народном учитељу, Васи Пелагићу.
Док излази сунце, у старој кући, на земљаном поду,
измучена од глади и бриге, порађала се мршава жена,
држећи се рукама за демире малог прозора. Трпила је
велике болове. Порађала се уз вриску. Те крике и јауке
чуле су и комшинице. Неке жене су јој притрчале у помоћ.
Родило се дијете мало, није имало ни три килограма. На
овај свијет, то мало створење, није дошло као већина
других беба. У већини породица новорођена беба донесе
радост и весеље. Потпуно другачије је почео живот овог
дјечака.
Ушла је та мала беба, не својом вољом, у овај живот,
не знајући шта је чека. Син се родио у сриједу, 29. марта,
прије подне. Његовим доласком на овај свијет, донио је,
као и свако нежељено дијете, велике проблеме. Није
требало да се роди у том тренутку и у тим условима, кад су
човјек и жена били растављени. Самохрана мајка са двоје
дјеце и он дође сада. Дошао је без жеље, а није требао
доћи. Због тога га нису одмах ни уписали у матичну књигу
рођених. Надали су се да тако сићушна беба неће ни
преживјети.
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Да би ублажили неимаштину требало га је одстранити.
Пробали су то са крпом натопљеном петролејом. Одмах
кад се родило дијете, задојили су га петролејом не би ли се
одмах угушило. Дјеца се не питају хоће ли се родити или
не. Тада, ни човек ни жена, нису се договарали. То виша
сила одлучује. Животима одлучује драги Бог. Бог донесе и
Он и узима. Да се може одлучити о доласку на овај свијет
или одласку са овога свијата, не би овако било ништа
лакше. Кад би људи сами могли одлучивати о себи, ко зна
какве би им и одлуке биле. Да је дијете могло тада само
одлучивати попило би све оно што му даје. И више од тога.
Тако би се ријешило по себе многе тешке и неправедне
догађаје који су слиједили.
Тек рођено дијете природа је научила, од почетка
живота, без резерве да се бори да преживи. Тек рођени син,
уз помоћ Божију, несвјесно се бранио од те једноставне
смрти. Спасила га баба његова. Мајка његове мајке. Није
она њега спасила из љубави, него због тога што је драги
Бог тако хтио. Сам ју је Бог послао у том тренутку да
посјети кћерку. Није то случајно било. Сваки догађај има
свој план, тако и ова случајна посјета.
Његова баба је родила пет синова и двије кћерке. Два
сина су умрла доста млади. Кад је баба Анђа остарјела,
нико је није хтио, па је умрла код њега у кући, како га је
она називала, пасијег сина. Провели су они много времена
заједно. Он је волио да му баба говори оне епске пјесме.
Пред крај свога живота баба Анђа је била непокретна, па је
њу њен унук служио. Волио је он своју бабу, давао јој
крадом и ракије да пије. Кад баба попије једну ракију
причала је сатима приче које је он волио. Да би причала,
послије ракије коју је ексирала на брзину, морао јој је
донијети напуњену лулу дувана. Радио је то са
задовољством.
Тај двадесет и девети март, мало касније у комшилуку,
донесе још једну бебу. Па тамо пожурише и те стручне
бабе свезналице, обучене у сеоске бијеле рубине. Да
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рубине нису биле прљаве и мусаве изгледале би као праве
бабице. Жене које су се ту сакупиле пожурише тамо.
Морале су отићи да би своје знање као бабице и на том
месту употријебиле.
Тамо је све било другачије, много природније. Прво
дијете и отац и мајка желе. Домаћинска кућа, човек
музичар, свира виолину. Сеоске бабице добар посао
урадише. Било је и кафе да се попије. Пресрећни отац је
свирао неколико кола да те жене поиграју. Право весеље за
кућу је настало. Кад су се замориле од играња и пјевања
сјеле су да се одморе, уз још по неку чашицу, за здравље
дјетета.
Као и обично, уз ракију и дизање свога знања, рекоше:
„Боже помози, ето и код оне јадне жене роди се дијете. Ни
да га нахрани нема чиме. Јадна жена, данима није јела. “
Онда нека од тих безубих баба рече: „Бона, Милка,
што га ти не задојиш? Ваља се ”.
И тако донесоше дијете и оно доби прву порцију хране
у животу.
Дјецу нахранише. Цурица се смири, а он, плаче, па
плаче. Петролеј му поједе и уста и стомак, али тада то нико
није знао. Он плаче, а цурица тако дивно спава. Већ тада је
био дијете које намјерно узнемирава. Нису знали зашто
плаче. Мислили су, дериште неће да се смири.
Петролеј му је оштетио грло и стомак. Нешто је у грлу
сагорјело, па дијете пет и по година није причало. Кажу,
само је понављао једну ријеч - Бум-Бум. Можда је то и
имало неко значење за будућност. Бум-Бум. Сама ријеч
Бум-Бум, може да значи и рат са околином или неправдом,
или само борба за преживљавање.
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ЛАЗАР АНТОНИЋ
Вецикон – Швајцарска
ПИОНИРСКА КАПА И МАРАМА
Тада, тим простори и у том систему, нису владали ни
образовани, ни морални људи. Владали су „другови“ који
нису поштовали ни Бога, ни традицију. Нису штитили ни
нијаке, ни децу. Друштво, у коме су требали бити сви исти,
Лазар је дјечијим очима видио њих, све исте, насилне и
безобзирне у односу на сиротињу.
Лазар, није дошао на овај свијет по вољи оца и мајке, а
још мање својом вољом. Случајно су га створили
родитељи, а он је морао да живи. Лазар, који се родио у
једној држави, коју он није биорао, морао је вољети ту
државу. Са годинама је завољео ту једину отаџбину.
Родио се и крстили су га као Србина. Тада није било
лијепо да говори оно шта је - Србин, него Југословен.
Много година је прошло док је напокон схватио да је
Југословен. Послије промјена, он је остао исто оно гдје се
родио - Југословен. Кад се изјашњавао као Југословен
почели су га критиковати. Није он Југословен, он је Србин.
Није то никада разумио. Пробао је увијек бити прво човјек,
па тек онда све остало.
У то вријеме вјера није била обавезна, то је било
добровољно. Братство, јединство и партија су обавезни
били. Због тога, он је више волио оно добровољно, него
обавезно. Пионир је требао да постане, обавезно. Двадесет
девети новембар је долазио. Сва су се дјеца радовала томе.
Није он знао шта је то. Није ни желио, није ни одбијао.
Морао је пионирску мараму да преузме да би постао као
други, исто. Пионир! Да, Титов пионир. Морао је то
добровољно да постане.
Учитељи понекад, ненаспавани од коцкања током
цијеле ноћи, заборављају и кошуље закопчати. Понеки су
изгледали као прави панкери. Били су на изглед панкери и
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прије настанка панк организације. Неријетко кад уђу у
учионицу нису ни реаговали кад сва дјеца устану да их
поздраве. Дјеца су морала да стоје док им учитељ не каже
да сједну.
Учитељ, швалер и алкохоличар, кога су морали звати:
„Друже, наставници!“, лагао их је: „Сутра ћете добити
пионирске капе и мараме.“
Добити, у социјализму је значило, донесите шест
динара за капу и мараму. Није Лазар имао представу да је
то пуно или мало пара. Знао је, и тако мален, мајка нема
пара.
Скупио је храбрости да каже „другу“ наставнику: „Ја
немам тих шест динара. Нећу ја ни бити пионир. “
То је било први пут да је Лазар јавно дигао глас против
партије и социјализма. Наставник, односно учитељ, извео
га је пред сву децу и испитивао га зашто он неће у Титове
пионире и ко је то њему рекао да не воли Тита. Лазар није
дао одговор, није ни знао. Помислио је: „Па не тражи Тито
паре од мене, него ти.“
Размишљио је шта да каже. Мислио је, Боже, што да га
волим, па ја га и не знам. Није ми ништа ни дао. Мислио је,
док га малтретира учитељ испред цијелога разреда, па је и
рекао дјетињасто, онако у страху: „Волим га, више него
тебе. Он ме не туче. “
Онда су се дјеца почела смијати, па се то и завршило
тако, како је и почело, без везе и смисла.
Учитељ рече: „Марш на месту, безобразниче један,
неваспитани.“
Лазару би драго да побјегне од оног који мисли да је
добар учитељ, а сам говори својим ученицима како су
неваспитани.
Требале су године и године да прођу док није разумио
да једини неваспитани ту је био учитељ.
Морао је Лазар да донесе тих шест динара. Није знао
одакле и како. Не би он ни рекао то мајци, али морао је,
нема куд. Пионир се добровољно постати мора. Ако немаш
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паре, издајник је цијелог система. Ако ниси пионир, ни
друга Тита не волиш.
Путем до куће он размишља о свему. Тих четири-пет
километара гази издајничким ногама, за које кажу: „Не
воле поредак и комунизам. Комунизам му све дао, а он не
да паре да постане добровољно пионир. “
Да ли од умора или страха, да ли од немоћи, Бог драги
зна, у кућу је ушао плачући. Наравно, прво питање је било:
„Шта си сада урадио?“
Он је рекао да неће да буде пионир. Због тога је
наставник тукао испред цијелог разреда.
„Па и треба да те туче. Ти увек нешто другачије радиш
од других. Никада ниси као друга дјеца. “
„Па и ја бих волио да будем као друга деца. Али ако
хоћу пионирску капу и мараму и да постанем пионир, ја
морам однијети шест динара. Ако му не однесем шест
динара морам повести матер код њега. Мајка мора
објаснити зашто не волим ту црвену мараму. “
Кад се сазнало зашто он неће да постане пионир и да
треба платити шест динара, онда је почела кукњава по
кући. Гдје да се нађу толике паре. За то би се могло купити
дванаест килиграма брашна. Али мораш вољети
комунизам који ти је све дао.
Лазарева родица се случајно нашла ту и све је чула.
„Ма, реци ти мени, код ког наставника идеш ти?“
Кад је сазнала има наставника, рече: „Ма, ја ћу њему
објаснити! Не брини, тетка.“
Како родица рече, тако и би. Нису они били истог
партијског увјерења, али су имали неки заједнички
интерес.
Било како било, Лазар постаде прави пионир. Црвену
мараму је носио само Дан Републике и Титов рођендан, и
није морао више. Лазар се питао пуно пута: „Боже колико
батина добих за мараму црвену, а никоме и не треба
више.“
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Етикету што му ставише, због пионирске мараме,
носио је цијело време тог система. Никада није постао
члан социјалистичке омладине. Био је бунтовник и
непристојан. Звали су га као равноправног члана
социјалистичке омладине само када се радило, па зато
Лазар тај систем и људе из тог система није слиједио кроз
живот свој. Живио је како је могао. Слушао је колико је
морао. Самим начином свога живота почео се одвајати од
просјечних и тражио је сам себи пут. Желио је ићи путем,
на коме су сви путници исти.
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ЉУБИНКА ТОШИЋ
Ужице – Србија
НА СЛИЦИ СУЗА
Старици на клупи
Обриши сузу, кажу, и насмеј се
Та слика за нешто треба
А нико не зна како је душа
Стегнута од бола и грча што се спрема.
Не занају они сада са стране,
Како је њеном срцу када дан сване
За поглед што оде вијугавим путем
А прва јесен тек броји дане.
Доле, у долу тог малог града
Радости је било и биће
Најлепши дани су промицали
Ту је одгајила своје тиће.
Старица седа са штапом у руци
Данас га у журби заборавила
Ал' опет среће драге јој људе
На пречац које је заволела.
Сем лепе речи, не дадоше више
А њој је и то довољно било
Да опет сузом образе кваси
И да спусти руку у нечије крило.
Сада оста само поглед
Препун суза, плача и туге
Животни пут тече даље
Уместо рођених да слуша друге.
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ЉУБИНКА ТОШИЋ
Ужице – Србија
ПОВРАТАК ИЗВОРУ
На велики празник,
крену послом у град.
Онда нађох време,
за оно што чека одавно.
С поносом корача...
Не загледа ни лево, ни десно.
Само пут пред собом граби.
Не смета му ни ветар, ни врћина.
На њих је навикао.
Обукао кошуљу дугих рукава,
обуо опанке, вунене чарапе,
у њих увукао ногавице.
Види му са само лице и руке,
преплануле од Сунца.
Под мишку ставио торбу...
Журно промиче поред других,
да се што пре врати
своме дому у планини,
где још извор жубори
и липа опојно мирише,
док се откоси од јуче суше
у башти пуној шљива.
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ЉУТОМИР РУНДИЋ
Лозница – Србија
МАЈОР ЉУТИЋ
- Друже мајоре! Од данас губите сва грађанска права!
Имате, само право на живот! - биле су прве речи, којима га
је дочекао управник војног затвора.
- Правоснажно сте осуђени на три године затвора. И
само захваљујући накарадном закону, задржали сте чин и
службу. Божију му мајку..! – опсова сувоњави
потпуковник.
- Да се ја питам, све бих вас најурио из војске. По
кратком поступку! Чуј, молим те! Три године у затвор, па
поново у строј. Пред војнике! Да их васпитавате..! Јашта ће
те! Шио му га Ђуро! - све више се жестио.
- И да смо начисто! Док сте овде, нисте ви никакав
старешина ЈНА, већ само обичан број. Чин и униформу ће
те носити као и остали затвореници и међусобно се
војнички ословљавати. Али, упамтите! Овде сте мањи од
макова зрна! Сваки војни полицајац за вас је овде
ауторитет. Дакле, ви сте мајоре... божију му мајку... обична
нула! Шта нула? Дупло голо! - скоро урлајући заврши
„добродошлицу", потпуковник Лазаревић. Све време га
гледајући право у очи, као да је желео проникнути у
његове мисли.
Бојан је ћутао. Стајао је код врата у ставу мирно. Није
реаговао на вређање и провокације. И да је хтео, није био
баш у прилици. А било је места за реакцију. Нису га
уопште шокирале речи овог „буздована". Прошао је он
много горе тортуре. Пре свега у обуци. Иза њега су биле
две године психичких и физичких припрема у Служби,
потом године тешког оперативног рада на терену. А после
хапшења,
још многа шиканирања и дриловања у
истражном затвору. Прво у Загребу, а потом у Београду.
Одавно је схватио да су сви ови управници исти. Војни
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систем их однекуд фабрикује. Као да их негде праве по
наруџби, на истом калупу. Безгрешне војничине, старог
кова. Умишљене, задрте будале. Једнообразнићи! Како ли
их само проналазе..?
Док је потпуковник, погнуте главе, листао његов
досије, он погледа кроз прозор. Знао је добро овај део
града. Само их је жица делила од Спомен логора на
Црвеном крсту. Био је у логору више пута. Једном, и са
Аном, још док су били на обуци. При помисли на њу, рука
му махинално крену према врату. Око врата је носио
ланчић, са привеском у облику срца, на коме је било
изгравирано њено име. Згрчи му се желудац, а грло се
испуни горчином. Шест месеци је прошло од како је нема.
Све време, које је провео у истрази, склапао је мозаик.
Коцкицу по коцкицу. И склопио га је. Знао је ко им је
сместио и ко их је издао. И због кога је Ана мртва, он у
затвору, а Служба га се одрекла и оставила га на милост и
немилост војним судовима у којима се судило по
наређењу, а не по доказима и кривици.
„Мајку му усташку!“- опсова у себи. Заклео се да ће
раскринкати издајнике и убице. Освета се хладна сервира.
Он се заклео на Анином гробу да ће се осветити. Та мисао
га је држала у животу, да не поклекне и да стоички поднесе
тортуре и недаће кроз које је прошао и које још увек трају.
Из размишљања га трже звонце у ходнику, које је
управник активирао притиском на тастер испод стола.
Учинило му се да звонце још није ни зазвонило како треба,
а врата се отворише. У канцеларију уђе онај заставник са
белим опасачем који га је малопре довео. Иза њега, у
довратку, стајао је војни полицајац. Момчина од два метра.
Препознао га је на први поглед. Био је то Зијад Башић из
Модриче, југословенски репрезенативац у одбојци.
(Касније, током издражавање казне, сазнаће, да је
управник, спортски залуђеник. Скупљао је активне
спортисте на одслужењу војног рока, да би имао што бољу
екипу за спортске сурете са другим затворским
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установама. Кроз чуварски тим ВКПУ-а, прошло је сијасет
репрезентативаца, у многим спортовима.)
- Заставниче Симанићу! Водите мајора Љутића у
самицу! - допре му до свести управниково наређење.
Трећег дана боравка у самици, уручише му решење,
којим му разрезују тридесет дана изолације. Образложење
је било више него цинично, да је то потребни период
адаптације. Била је то још једна потврда његових сазнања,
да га неко покушава психички сломити. Тај перфидни
притисак је осетио, још док је био у истражном затвору.
Није то имало везе са овим несретним управником. Он је
био само нечија продужена рука. Знао је и чија. Слику
пуковника Хорвата носио је у мислима већ данима и
месецима. То је човек због кога ће све издржати, а једног
дана ће стати пред њега. Живео је за тај тренутак. Кад - тад
до њега ће доћи и знао је да се један од њих двојице више
главе неће наносати...
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МАРКО РАУЛИЋ ЂУКИЋ
Милошевац, Модрича – Република Српска
ИЗ БЕСЈЕДЕ ТИОДОРА СЛИКАРА
на изложби слика 2000. године
Пјеснику и сликару Тоши Јовановићу
Умјетност и створена дјела су увијек важна, ишли ми
пртином или цјелцом. Кажу да умјетност може својим
жаром да топи снијег и убија хладноћу.
Сва умјетност не мора увијек видљиво да зрачи
љепотим без обзира да ли је сунце испред или иза нас.
Љепота је обично скривена и треба се трудити открити је.
Галерија никада не смије да буде нервозна, јер је
неважно ко је власник слике и то много не утиче на њено
трајање и зрачење. Галерија никада не треба бити празна.
Слика која нема све боје нема ни купца, иако нико не
може да одреди која ту боја недостаје. Сликар није
заборавио боју, него је боја сама нестала да би слика била
мистична. Тешко је одговорити зашто мале слике никада
не улазе у велике галерије? То је излизано питање, али
траје.
У галерији сви одахну када неко послије неколико
година поново купи слику коју је некада продао. Та слика
га је сво вријеме прогањала док му се није вратила. Све су
слике живе и оне живе са бојама које стално дозријевају.
Мјера слободе у умјетности је немјерљива, па када
слике проплачу, галерија ће дуго бити у мраку. Нико не
треба да плаче када оде сликар огрнут бојама и сликама,
јер он и даље поручује и говори преко својих слика. Он је
другачији, јер он ствара, а ми гледамо. Он нуди, а ми
усвајамо.
Треба прићи свакој слици и у њој тражити љепоту.
Само тада слика може да се потпуно отвори. Само тако
можемо упознати сликара.
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МАРКО РАУЛИЋ ЂУКИЋ
Милошевац, Модрича – Република Српска
КАДА ЉЕПОТА ОБУЗМЕ ТИЈЕЛО И ДУШУ
Пјеснику Алеку Р. Перановићу
Када је Тиодор сликар изложио своју слику ,,Небеска
поља са дјецом“ изазвао је велико интересовање љубитеља
умјетности у малом граду.
На отварању изложбе пјесник Спиридон Ћук док је
нијемо стајао пред сликом почео прво да уздише, па да
дрхти и на крају да губи равнотежу. Тиодор га је
прдржавао и помогао му да не падне. Тада је неко
довикнуо гласом пуним страха.
- Зло му је! Зовите доктора!
Журно, пробијајући се кроз масу, Тиодору и
Спиридону пришао је пјесник Алек и гласно рекао.
- Не зовите доктора. Ово ми је добро позната
дијагноза. То је господо Стендалов синдром. Њега је
онесвијестила и помутила љепота слике. Оваква љепота се
виђа ријетко. Он се суочио са великом љепотом која га је
запљуснула, па оборила као велики, снажан талас. Та
љепота, енергија слике и бљештава боја убрзали су му рад
срца. Он се предао, препустио и подлегао љепоти. Талас
велике љепоте га је срушио.
Тада га је подигао и извео полако из галерије.
Спиридон је брзо дошао свијести, дубоко је уздахнуо
неколико пута и прошапутао
- Овако нешто још нисам видио у животу. Нисам се
могао одупријети. Читао сам негдје да се ово дешава
многим посматрачима Рафаелове слике ,,Сикстинске
Мадоне“ у Дрездену. Ја знам да сам емотиван и осјетљив и
намјерно сам пропустио неколико прилика да навратим у
ту галерију старих мајстора гдје је слика изложена. Ова
моја несвјестица само показује да је и ова Тиодорова
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слика велико ремек дјело чим ме слика опчинила и
оборила.
- Боље је што си пао и онесвијестио се због љепотне,
него због ракије. Од љепоте се брже отријезниш, али је
вјечно памтиш, рече пјесник Алек.
- Ова изложба је небична што је изложена само једна
слика великог формата и она ме скоро уби љепотом.
- Не чуди се пријатељу, ова слика осим љепоте има
још нешто невидљиво. У њу је уткан труд, рад, енергија,
емоција и љепота као у двадесет ненасликаних слика. Зато
је снажна и вриједна.
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МИЛАД ОБРЕНОВИЋ
Рогатица – Република Српска
НАШИ ПОЛЕТАРЦИ
Ми нисмо знали за смоки
али сви су знали за чварке,
нисмо били нимало лукави,
понекад смо правили чарке.
Кока коле и фанте није било,
ни мекдоналдса, нити пице,
јела се проја, ражљевак, пита
и пило млијеко из шерпице.
На хљеб смо мазали кајмак,
паприку ил' шећер на свињску маст,
за паштету нисмо ни знали
а шпек и пршут посебна су част.
За ролате ни чули, ни знали,
за торте и разне ђаконије,
јели смо обланду и бакин колач,
за каквог славља и гурабије.
Играли кликера, цвоње и чизе,
за купање гријали воду на шпорету,
за фудбалицу скупљали паре,
понекад знали направити штету.
Дјевојчице су играле ластиша,
школице, сакриве и чоле,
обожавали жвакати машљу
направљену од борове смоле.
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Трешње, шљиве и дудове крали
пили сок од дрењака и зове,
носили вунене џемпере
и снивали од свиле снове.
У школу смо ишли пјешице,
смишљали и играли разне игре,
нисмо се возили аутобусом
и сви смо били као чигре.
Имали рачунаљке и пернице,
а не таблет, лаптоп, рачунаре,
из математике имали петице
и поштовали учитеље и старе.
Скидали гнијезда од штеточина,
ко по земљи ходали по дрвету,
правили дрвени лук и стријелу
и све погађали право у мету.
Играли смо фудбал а не игрице,
мишеве су јуриле маце,
нисмо лајковали и четовали,
сви смо били момчине и фаце.
Били смо послушни и вриједни,
знали копати и купити,
шалити се, па и посвађати
и ако треба, шамар лупити.
Учили смо чувајући стоку,
тад није било едукације,
знања и науке били жедни
и сви ишли на радне акције.
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Живјели смо у стварном животу
а не виртуелном свијету,
знали се санкати и скијати,
радовати прољећу и љету.
Ријетко је ко имао радио,
слушали гусле и пјесме из вика,
у свакој је кући било дјеце,
чула се граја, галама и цика.
У селу било пуно дјечице,
без вртића и играонице,
и све је било пуно младости,
све школе и све учионице.
Ево се сада опет враћамо
на пршут, шпек, чварке и пихтије,
сир, кајмак и кисело млијеко
и друге домаће ђаконије.
Сад су то све специјалитети,
кажу да је то за дјецу здраво,
и не треба да смо помодари
ако ћемо реално и право.
Сада имамо свега и свашта
али празна душа нам јеца,
имамо што никад имали нисмо
али недостају нам дјеца.
И џаба нам онда и кола и фанта
и пица, пита, шпек и чварци,
џаба све благодети свијета,
фале нам дјеца наши полетарци.
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МИЛАДИН ДАБЕТИЋ
Београд – Србија
СКРХАН ОД БОЛА
Погнуте главе ми старац долази
Очију испраних од тешког бола
У души рана што никад не пролази
Седа у крај канцеларијског стола
Дошао сам да вас питам нешто
Учтиво ми се по реду представи
Скрива влажну марамицу вешто
Рука на челу да нешто не заборави
Тишина ћути док узима ваздух
Као да ће из њега пући грмљавина
Надимају се груди, зноји се пазух
Док говори како је изгубио сина
Каже био ми је син јединац
Узданица, ласта моје среће
Уби га крваве руке злочинац
Моје га очи више видети неће
Заробљен оста у нашој кући
Бранио се од бесних паса
Хтели су га из куће извући
Самом му није било спаса
Поглед му се на кратко диже
Стиска зубе челик да покида
Погледом стреља, приђе ми ближе
Само правда може ране да извида
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Не тражим од Бога да ми га врати
Знам да је сада у рајском врту
Желим истом мером да узвратим
Морам за живота да подвучем црту
Зноје се руке, жалосно гледам
Шта рећи старцу који спас тражи
Страх да му погрешан савет не дам
Јачи је од страха на мртвој стражи
Наставља старац, губећи дах
Каже и сина бих им опростио
Али зашто ми посекоше воћњак
Зашто млади воћњак, Бог их убио
Шта им је скривило то младо дрво
Шта им је крив младе воћке цвет
Сина сам шездесете добио прво
Па воћњак садио са ових прстију десет
И желео да му свадбу спремам
Да воћњак стигне и ракија млада
Сад ни сина ни воћњак немам
Чему моје старачко срце да се нада
Устаде скрхан поче се тетурати
Крену ка излазу као да се стиди
Моје срце његову тугу испрати
Дај Боже да бар на небу сина види
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МИЛАДИН СТОЈАНОВИЋ
Шамац – Република Српска
МОЈ УЧИТЕЉ МЛАДЕН
Иако ме држи старост шесетпете,
далеко од школе и времена тог,
ја још увек сањам и маштам к'о дете
и радо се сећам учитеља свог.
''Дечицо, другари, живе хумореске
Запевајмо песму, опустимо глас!''
А онда би реко: ''Отворите свеске!''
И тако би сваки почињ'о нам час.
Учио нас слова без стреса и муке,
(са дебелом правом и тананом кōсом).
А кад рачун дође, вежбасмо на руке,
користећи прсте, бројећи их носом.
Сликали смо попут Пикаса на платну,
муљајући пастел, акварел и гваш.
Били смо у свему за медаљу златну,
захваљујућ' учи. Геније је наш!
Младен Савић-Уча, родом из Возуће,
погин'о од руке ''светог џихадисте'',
Отаџбину бранећ' и праг родне куће,
под Воштаном, крај Криваје чисте.
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МИЛАН М. ТРИВУНЧИЋ
Шипово – Република Српска
ПИСМО СА КОШАРА
Са пушком врелом пишем теби слова,
Гранате лете, меци и страхота.
Постао сам ратник оног старог кова,
Када је Србија била преча од живота.
Орао црни прекрио све небо,
Мећава сипа, ни пртине нема.
Ноћас сам ти драга жестоко озебо,
Док се љута битка у зору припрема.
Цијелу ову ноћ о теби сањарим,
Ту косу плаву препуну топлине.
Прије смрти само хоћу да ти јавим,
Да сам сјеме, међник наше отаџбине.
За пет дана пуним тек двадесет љета,
Љепотан ко божур са Космета мила.
Волим те много, ал' Србија света,
Над мојом је душом раширила крила.
Данима гаврани, јата надлијећу,
Са мога образа суза не силази.
Пишем ти писмо које слати нећу,
Које ће душманска чизма да погази.
Косово, Кошаре мислима жубори,
Србију и тебе драга исто волим.
Мој ће млади живот јутрос да изгори,
Ал' не плачи за мном само то те молим.
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Велики петак наш је ове ноћи,
Распети бићемо драга на Голготи.
Нећемо кућама више никад доћи
Остаће овдје сви наши животи.
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МИЛАН М. ТРИВУНЧИЋ
Шипово – Република Српска
ТУЖНА ЗОРА КОСМЕТСКА
Свиће зора изнад Грачанице,
Утихнуле небеске су птице.
Згасну цвркут, оживјела туга,
Светим пољем крвава је дуга.
Теку сузе, вене божур цвијеће,
Туђа војска Косметом се креће.
Олтар свети до темеља згори,
Душман барјак свуда се вијори.
Допали смо ми несрећних дана,
Нема Марка, тешког буздована.
Кнез Лазара срце туга кида,
Храбри Милош заплако од стида.
Без очију куда ћемо стићи,
Тужно цвиле браћа Југовићи.
Сав се Космет од туге потреса,
Помози нам Боже са небеса.
Свиће зора, пусте наше куће,
Којот крвав лови у свануће.
Набујала Ситница ријека,
Вјековима ово не дочека.
Клекла вила да се Богу моли,
Српски Космет ђавлу да одоли.
Помози нам о Свевишњи Оче,
Без тебе смо кукавно сироче.
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Грачанице зазвониће звона,
Са Космета нестаће демона.
Српско опет биће ко и било,
Богу драгом угодно и мило.
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МИЛЕНКО МИЛЕ ГОСТИЋ
Швајцарска
ОСТАДЕ МИ ДУША ПРАЗНА
Немир у срцу, мисли трепере, далеко негде,
а срце се разбеснело од страха и лупа
све јаче и јаче, а страх од затишја
усели се у нејаку душу…
На пут се спремам, а мисли увезане,
увезане у жељу за снове да пређу у јаву
да остану вечне и не досегну забораву.
Ноћ постаје дуга, у вечност се прелива
за немир у срцу и души где се тајна скрива.
Стижу ми тајни звуци, негде из далека
као из чаробне кутије кажу, неко те чека.
Пут ме води у загрљај, мога раја
тамо где је срећа, носталгија родног краја.
Где су корени детињства оставили трага,
а мисли остају овде и путују, теби драга.
Поноћ прошла давно, а мук завладао
уронуле мисли под хипнозу пале.
Уронуле и одговор траже,
а наћи га нису знале.
Поноћ прошла и не спавам, а на пут се спремам.
Мисли воде једном циљу… одговора нема.
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МИЛЕНКО ХЕРЦЕГ
(Грабовица, 1940. – Лазарево, Србија, 2020.)
БАШТИНИК
(Међу цветовима најразличитијег
српског растиња на пољу културе,
изникло је и име Милоша Антонића,
кога се с правом и дужним поштовањем сећам.)
Од кад тебе међу нама није
сазвежђе је неба богатије.
Баштиниче прелепих манира
и Бог кажу најбоље пробира.
Хиљаду си ликова носио
својих ђака које си учио.
Свакоме си од њих знао рећи:
„Није живот што и поље прећи!“
Сад хиљаду ђака памти тебе,
сад хиљаду ти живиш живота.
Предано си служио просвети,
професији током свог живота.
Ти си својим делом надвисио
скучен простор у коме си био.
Издиг'о си свој дух у времену
за вечиту нашу успомену.
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МИЛЕНКО ХЕРЦЕГ
(Грабовица, 1940 – Лазарево, Србија 2020.)
ОСИЊСКА ОГЊИШТА
(Богољубу Калоперовићу )
Тамо иза Крњина – горе,
према Укрини зеленој реци,
где се соко оглашавао,
Милића Икића живеше преци,
Кроз све сутоне и рађања,
преко дебелих брежуљака,
где још мирише врућа погача
бели се Осиња – село тежака.
Некад су, зна се, у овом крају
биле по брдима ''хамбарине''
када су јадни Срби – кметови
давали Турцима ''десетине''.
Што у Осињи није могао
сељак да одбрани од црних птица
молитвама је молио Бога:
''Спаси ме Боже од насртљивица''.
Ту је гладан игро у колу,
прелио прела, ашиковао,
хајдуковао и четовао,
кућио кућу и умирао.
И што би неко с правом рек'о :
опет му живот у песми тек'о.
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Прокопије, Јелисије, Никифор и Васлије,
Станковићи, Нединићи, Пијетловићи, Гојковићи,
Кукићи и Калоперовићи, и Гојићи и Гаврићи
и Новићи и Станићи и доле сви од Илове
сви Појежани до Пећића, Марића и Душанића
одоздо од Укрине Церанчани брзоноги
Сви огњишта бране своја,
од памтивека до наших дана,
у Осињи код Дервенте
мирисом барута и тамјана.
У старој песми се пева на брегу
да се у Осињи соколи легу !
Хвала им што чувају своја гнезда,
кућне прагове, крсна имена,
и што се за српство своје боре
кроз сва тешка и зла времена.
Хвала и цурицама крај Осињице
што од давнина, тако ми Бога,
куну се да воле лолу свога
али не крију, и другога.
Од половине прошлога века
цакле се у мојој души ко иње
далека сванућа и успомена –
росне латице из Осиње.
Аутор, почивши, Миленко Херцег
(Обрадио и уредио његов ученик
Савко Пећић Песа)
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МИЛКА ВАСИЋ ГЛУШАЦ
Београд – Србија
УНА
Уна, једна-једина. Римљани јој то име наденуше и тако
оста до данас. Река лепотица, хиљадама година тече својом
долином. Кривуда, скаче по буковима, пуни своје корито
Саном и мањим потоцима који купећи воду са обронака
Грмеча и Козаре, теку међу брдским усецима и другим,
само њима знаним путевима, како би несебично даривали
нашу лепотицу. Она гиздава, зелена, украшена својом
околином, мами уздахе посетилаца. А има их. Поготово
лети, кад своју обалу припитоми и као енглески дворци
отвори своје двери за посетиоце да уживају у њеним
благодетима. Брзаци, седре, вирови зеленци, водене травезукве, које вире из воде, врбе и тополе надвите над обалом
реке, чији листови добијају сребрну боју кад се спрема
олуја или неко јаче невреме. И такозвани бродови, места
где се купа или силази до реке. И Уна је река са брзацима,
па се у њој купа на одређеним местима. Како је ранијих
година било пуно непливача, људи су радо долазили на та
питомија места да се освеже и расхладе у врелим летњим
данима, нарочито ако су радили у околним њивама. Али,
углавном је она рај за децу. Ту проводе лета купајући се,
пецајући рибе, пекући кукурузе или само уживајући у
њеној лепоти.
Не памти се Уна само по идиличним моментима. Има
она и својих хирова, нарочито у пролеће и јесен када,
услед великог прилива воде, њено корито буде премало, па
се разлије вишак по усевима и уништи сав труд њених
околних житеља. На те природне недаће, житељи су
навикли. Није им мило, али шта се ту може? Ако се има
времена после повлачења воде, сади се нова култура, ако
не - па, Боже мој, ту се више ништа не може.
201

ГОРИ ЛИЛА УОЧИ ИЛИНА - 2021.

Ту се воде и проклети ратови који се понављају
толико, да ни једна генерација не прође без њега. Све буде
лепо, људи живе у складу и миру, веселе се малим
стварима, заједно живе, друже се, иду у школу, посећују
иста места - прави рај. А онда уђе неки враг у народ и
преко ноћи мржњом замене љубав. И почиње међусобно
уништавање. Забораве на крух који су заједно јели, на кафе
које су заједно пили, фабрике које су их заједно храниле,
породице које су измешали, Уну уз коју су заједно
одрастали. Све се то у трену заборави. Памти се само оно
најгоре, а ако нема што да се памти - није важно, већ ће се
нешто наћи!
Живећи вековима око Уне, попримили су, ваљда, њену
ћуд, па су у једном тренутку мирни и благи, а у другом
љута горопад која ништа није научила из претходних
ратова. Оста само мржња и жеља да доврше посао својих
предака. Закрвављених очију и црне душе, крећу у свој
крвави пир. И почиње непоштедна борба. Борба на живот и
смрт. Завлада примитивизам пећинских људи.
Циљ рата је уништење. „И би тако“ како каже Библија.
Неки су свој живот дали у беспотребном рату, а многи, не
желећи да њихова будућа поколења пролазе кроз исту
голготу кроз коју су они прошли, одлазе. Велики број оде
„трбухом за крухом“, јер тај проклети рат, осим што
уништи људе и породице, уништи и место. Од њега
направи несигурно подручје за улагање и инвестирање,
тако да фабрике зјапе празне, а ако их не сруше ратна
дејства, сруши их зуб времена.
После свега, они који су остали, било да нису имали
куд отићи или једноставно, нису хтели да напусте своја
вековна огњишта, полако видају ране, оплакујући своје
страдале у том бесмислу. Разочарани су, повређени,
сумњичави... промењени у сваком погледу. Испочетка,
свога до јуче пријатеља или непријатеља, али увеккомшију, када се врати на своје огњиште, гледају
подозриво, испитивачки и са сумњом, јер није остао када је
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било најгоре. И обратно. Још ако је чуо нешто лоше, онда
ту нема разговора! Ако нема неких лоших сазнања, онда се
полако почне обнављати суживот, али то више није оно
што је било. У сваком тренутку, опрезно се мери свака
реч, сваки покрет, сваки гест, а затим их тумаче на свој
начин и беседник и слушач. Глуми се ту безбрижност,
необавезност у покушају да буду оно што су били, али
погледи лутају около, боре око усана нису меке, лица им
немају онај искрен сјај. Улаже се труд, покушава се
вратити на исто, али оно нешто унутрашње - не да! Проћи
ће многе године док се бар мало не залече ране, али све то
иде споро. Тешко се заборавља доба када је Уна у својим
недрима носила мртва тела несрећника, врбе што су
купиле лешеве, мајке што завијене у црно оплакују своју
децу, сестре браћу, жене мужеве, девојке драгане...
Гледа Уна час тужно, час бесно, шта њени становници
раде од себе, па у бесу, заједно са околним потоцима, до
јуче сушних корита и готово невидљивих, у једном трену
набуја са неописивом снагом, па крене да руши и носи све
пред собом. У трену гута и носи куће, стаје, људе, стоку и
машине, показујући своју снагу. Људи су у паници. Страх
их за најближе, за оно мало сиротиње што су почели
стицати након уништавајућег ратног вихора. Овог пута их
снађе несрећа против које се не могу борити. У први мах
су одузети и шокирани, али жеља да нешто сачувају, тера
их у борбу са стихијом, док покушавају нешто отети,
сачувати, спасити... најчешће стоку, јер им је важна за
даљи опстанак, а и жива су створења.
Е, ту се показује право лице комшија. У тој несрећи,
заборави се ко је ко, па комшија који је имао среће да га
поштеди бес природе, притрчава у помоћ свом несрећном
комшији. У тој борби раде сложно, борећи се против јачег
од себе, спасавају што се спасити може. Ту се показује
људскост. У тој борби против заједничког непријатеља,
дишу и раде као једна душа.
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Та несрећа их поново приближава, па после ње
опуштеније и уз кафу, препричавају догодовштине из
предратног доба. Почињу да причају чак и о неким
доживљајима из својих ратних дана. Полако схватају да
као појединци-и једни и други нису могли ништа. Онај ко
није имао могућност да побегне из тог зла, хтео не хтео,
морао се приклонити једној страни и играти по правилима
те стране, молећи се Богу да он и његова фамилија што
безболније прођу. Многи нису. Ови што јесу, у суживоту
са комшијама и природом, морају наставити даље јер су
осуђени једни на друге.
А Уна, након беса, врати се у своје корито, па онако
гиздава и зелена, час мирна час хировита лепотица,
наставља да својим чарима мами погледе посетилаца...
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МИЛКА ЈОЦИЋ
Обудовац – Република Српска
ПРОЦВЈЕТАЛА ЛИВАДА
Надошли топли и сунчани дани
Процвјетала ливада, мирише цвијеће.
Ужарено сунце у зраку трепери,
На пољима се њишу класови зрели.
Ливада препуна мирисног цвијећа,
Док пролазим стазом моје младости,
Која ми чува утајене тајне,
Прве љубави и радости.
Док косци ливаду косе
И зној са чела бришу,
Дјевојке уз пјесму са извора,
Хладну воду носе.
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МИЛОЈКА БОШЊАЧИЋ ЖИВАНОВИЋ
Братунац – Република Српска
МОЈ ГРАД
Лијепо је доћи у свој град,
Сјетити се да си био млад.
Другове старе опет срести,
Попити кафу,и с њима сјести.
Видјети брезе како се бијеле,
Maхнути ластама када се селе.
Трговцу старом стегнути руку
Вратити мисли у мирну луку.
Можда ћеш доћи до своје капије,
Осјетит' мирис старе чаршије.
Некад те мајка чекала тамо
Сада је свуда пустош само.
Фонтана ћути препуна жеља,
Некад је била пуна весеља.
Што никад неће под липом стојим
Засути улицу мирисом својим.
Питаш се да ли си постао неко
У туђој земљи негдје далеко,
Док страни људи шетају сада
Старом калдрмом вољеног града.
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МИЛОЈКА Р. ЈЕЛОВАЦ
Пљевља – Црна Гора
КУЋО РОДНА
Кућо родна урушена,
данас сам ти долазила,
па ме и сад боли душа,
кад сам граду полазила...
Зарасле су стазе моје,
нема плота ни бунара,
од свега ми само оста,
по сред срца тешка рана...
Гледам греде попадале,
из корова слика вири,
све је пусто и чемерно,
пишем, јецам, душа цвили...
Са бунара не пих воде,
одавно је пресушио,
па од тебе одох жедна,
завичај ме растужио...
Убрах шљиву с једне гране,
суза моје лице мије,
кућо родна, траво росна,
родно мјесто пусто ли је...
Плакала сам данас дуго,
наследника твога нема,
одавно је с Анђелима,
туго моја тридес' љета..
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Одох тужна дому градском,
пјесму пишем, душа јеца,
аманет сам оставила,
да те пазе моја ђеца...
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МИЛОРАД ВИДОВИЋ
Сиднеј - Аустралија
ИСТИ ОН
Посвећено Глигору Муминовићу
Некад ти се море учинит да ти је неко познат. Видиш
да'е нал'к на неког, ал' кад боље погле'аш – није. А опе'
мореш угле'ат неког кога нијес видијо пла дуго. Погледаш,
препознаш, мислиш да ти се сам учин'ло, кад оно - јест. Е,
тако'е се десло једном Сливљану кад је једноч иш'о пјеше,
не тако давно, асфалтиранијем путом уз Љубиочу. Некако
је бијо сусто, а и почео је га помало санџија жигат, па'е
сјео да теке отпочне. Наш'о је неки мали лад'ћ, мало
заклоњен од пута са израслијем онијем зеленијем
омладиком из јошикова пања. Туј одма је и плат'на за
прелазит на другу страну Љубиоче. Туј је корто ријеке
прилично дубоко па је мјесто погодно за платну.
Сам' што'е сјио угледа лимузину, иде оздо од Дома.
'Ајд, к'о вели, лимузина ко лимузина. Све мало-мало про'е
лимузина вијугавом љубиочком тестом. Дочим, мој драги,
тоја лимузина стаде туј котпо њега. Има мало проширење
навр' палчка, таман испред плат'не. Тоји Сливљан
помислијо да се лимузина устав'ла да тоји људи из
лимузине 'оће штогођ да га питају ил' да му понуде да га
повезу.
Ал' није. И не виђоше га ови што изијоше из лимузине.
Изиђе неки чоек господин. Господски му и стас и глас,
мало у годинама, ал држећан, цакли му се добро избријано
лице, просиједа коса густа и лијепо подшишана, брков'
његовани. Све к'о код Небојше Крекића, а свако зна каки је
то наочит господин бијо. За њим изије млада цура исто
лијепо обучена и доћерана. Они господин одма' крену
према платини и вели оној цури:
- ''Ево то је''.
Она ништ не вели већ звјерла унаколо, разгледа. А тоји
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Сливљан се наш'о у чуду. Кад је господин пролазијо крај
оног јошиковог омладика добро га'е видијо, посве изблиза.
Одма'е у себи рек'о ''виш, па ови господин је исти Глигор.
Зна' сам једног Глигора ка' сам бијо на пруги. Там' је
омладна правла пругу, па сам и ја шњима радијо, казив'о
омладини како треба радит штокоешта да се направи
пруга. Глигор је бијо неки руководилац. Он је доводијо
разне мајсторе и уч'теље да тоју омлад'ну учи разнијем
занатима. Нако, да се приуче да знају, рећемо, зидат, јал
завариват, јал гонит лимузину. Ал' то се мени причинло.
Откуд воде Глигор''.
Дочим тоји господин до'е насред оне љубиочке плат'не
и стаде, па вели оној цури:
- ''Сад ме сликај, ал' гледај да се добро види вода у
Љубиочи''.
- ''Знам ја то тата, ал' не знам зашто ти је важна
фотографија баш овдје направљена''.
- ''Хоћу да пошаљем имењаку. Послаћу му и
фотографију моје ријеке Пиве па нека види која ријека је
већа и љепша.
Види Сливљан да они говоре љубиочким језиком, ал'
учтељскијем дијалектом. Мореш и' комотно све разумјет,
ал немереш уред ништ од тог поновит. У њијовом говору
свако је слово на свом мјесту. И опе' он размишља о оном
Глигору што су заједно радли на пруги. Тоји је Глигор бијо
пла озбиљан чоек, и културан и добар учтељ оној дјец' што
код њега идоше на курсеве. Нико се није бојо Глигора.
Што ће се бојат свог радног колеге и руководиоца. Ал' до
једноч. Једноч се деси нешто што'е показало да'е Глигор,
мош рећ, опасан чоек и бињеџија.
Тако се он присјећа како је то било, а све гле'а у овог
господна и мисли, ''ма јест, он је''. Ондак се опе
попишмани и мисли да није, да'е само нако налик.
Туј, ђе је тоји Сливљан радијо на пруги, становал су у
велким касарнама за бригадире, тако су, ба, звал дјецу што
праве пругу. У једној малој зград'ци била је машинерија
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што се пушћају плоче да свира музика и имају справе па
могу говорит из тоје зграде да се чује у сваку касарну и по
цијелом простору унаколо.
До'е једноч Глигор на тоји пенџерћ па рекне отом што
мијења плоче:
- ''Молим те прочитај овај оглас о распореду курсева
за данас''.
А тоји што мијења плоче бијо је заебант и волијо је
изводит комендије, па рекне њему:
- ''Није потребно да ти долазиш на шалтер. Ово је
само за бригадире. Иди на врата па уђи унутра''.
Глигор, ни пет ни шест, оде на врата која су са думе, с
друге стране тоје зграде. Кад там, врата закључана.
Покуца, а заебант одједноч отвори врата, па му ка'е:
- ''Видиш да је закључано, зар не знаш гдје је
шалтер''.
Глигор ни пет ни шест него натраг на шалтер. Кад је
дош'о там опе му заебант вели да иде на врата. Глигор, ни
пет ни шест, опе на врата. Ал опе врата закључана, па
покуца. Они што пушћа плоче и што воли да се теке
нашали, опе одједноч отвори врата па вели:
- ''Видиш да је закључано, знаш гд....''.
Док је он то, јадник, говоријо Глигор је њега жвајзно
шаком. Глед'о је да га не ошне у нос и у око, већ туј у
ближини. Заебант је од ударца упо на леђа, а прућио се на
ону машинерију што се мећу плоче да пјева музика. Сву
тоју машину је скро, о'шла је у шинтрике, није више била
низарашта.
Глигора су ћел ишћерат са акције због примјене
физичке силе над колегом. А' нијесу га ишћерал пошто
није сам он бијо крив већ је више бијо крив тоји заебант.
К'о веле, ''немереш ишћерат Глигора, ђеш наћ таког доброг
руководиоца''.
Тога се свега сјети Сливљан шједећ иза омладика из
јошикова пања и моли Бога да га тоји господин не угле'а.
Пла'е налик на Глигора.
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Док је он размишљо, ћер од господ'на на платни се
смије и вели:
- ''Нисам знала да има још неко ко се зове Глигор.
Мислила сам да је мој тата уникат''.
- ''Није њему име Глигор већ Милорад''.
- ''Како Милорад, па твој имењак''?
- ''Па знаш причу о мојим именима''!
- ''Причао си, али сам неке детаље скоро заборавила.
Хајде ми, молим те, поново испричај''.
Ћути Сливљан сакривен иза омладика, па све мисли
''да 'оће мало причат нормално, већ све ово учтељски па
тешко попамтит''.
Господин на платни прича:
- ''Родим се ја почетком фебруара у селу Крушево под
планином Вучево. Општина нам је била Плужине. Од мог
села до Плужина није било пута низ ријеку, као овдје низ
Љубиочу већ преко планина. Снијег је те зиме био
заваљао, па се јединим путем преко планине Вучево и
преко висине 1200 до 1700 метара није могло до Плужина,
до ако немаш крила. Нека југовина је ипак мало појела
снијег, па се неки дјед Саво одлучи да почетком марта иде
у Плужине да купи соли. Замоли њега мој отац да ме
упише у Матичне књиге. Рекне му да је одабрано име
Милорад пошто је он имао стрица Милорада који је за
Великог рата погинуо у Галицији. Каже тада њему дјед
Саво: ''Греота је дјетету мијењат име. Он је име донио са
собом, родио се на светог Григориа богослова''.
Кад се Саво вратио питали су га је ли уписао
новорођенче. Он име рекне да јесте, али под данашњим
датумом.
Порастем ја, пођем у основну школу и завршим је.
Ниже разреде у Крушеву, а више разреде основне школе у
сусједном селу Црквичко Поље. Кад сам требао уписати
гимназију морао сам имати и родни лист. Одeм у Плужине
и матичар ми објасни да сам ја, син Ђорђа и Данице, рођен
5. Марта, али да ја нисам Милорад него Глигор. Узмем ја
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тај папир и разочаран, љут и тужан похитам оцу да се
пожалим. Нећу да будем Глигор. Отац се тад сјети шта му
је ономад рекао покојни дјед Саво.
Мој ујак, предратни инжењер геодезије, обећа да ће
покренути процедуру промјене имена, али да се ја упишем
под именом Глигор да не бих остао без гимназије, пошто
рок за упис истиче за два дана. Успије он да се напише
ново свједочанство са именом Глигор.
- ''Кренем ја у гимназију у Фочи. Једини из школе у
Црквичком Пољу, тако да нико од нових другара не зна да
сам ја у ствари Милорад. Чекао сам ујака да идемо почети
процедуру за промјену имена. Међутим, у међувремену се
ја спријатељим са новим другарима и навикнем се на ново
име. Можда ми је то навикавање у највећој мјери олакшала
једна враголанка Вида која ме доста готивила и рекла ми
да ми је име необично и да је симатично. А ако је Види
симпатично, како ћу остати без њега. Одустанем ја од
промјене имена и ево ме као Глигора. Шта ми фали?''
Како он рече то ''Шта ми фали?'' Сливљан у себи
помисли ''Ништ теби не фали.'' Фали мени даска у глауши
што одма' нијесам бијо сигуран да с' то ти''. Сливљан се
није смио указат. Шћућурио се уз великолисти јошиков
омладик и сачеко да Глигор и његова ћер, професорица,
оду.
- ''Како ћу се указат. Море му бит штогођ сумњиво, па
море рећ ијер се одма нијес јавио. Мого би ја проћ ко и они
заебант што'е мијењо плоче на пруги. Нијесмо ми били у
завади, боже сачувај, ал' никад се не зна. Ем чоек
бињаџија, ем мијењо име, боље бит смиром''.
(Писано локалним дијалектом карактеристичним за Дуго
Поље код Модриче.)
ЛОКАЛИЗМИ – ЗНАЧЕЊЕ
Сливљан – житељ у сливу ријеке Љубиоче
Сусто – уморио се
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Санџија жигат – осјећати пробаданје у грудима
Плат'на – велики балван постављен преко потока за
прелазак на другу страну
Котпо њега – одмах код њега
Палчак – мала обрадива површина (њивица) поред потока
Одма'е – одмах је
Учтељски дијалект – стандардни говор
Скрро – подробио (поломио)
Шинтрике – ситне комадиће
Низарашта – више ни за шта (неупотребиво)
Пла'е – много је
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МИЉАНА ИГЊАТОВИЋ КНЕЖЕВИЋ
Ниш – Србија
БРДО СМРТИ
Постоји једно брдо о ком се причају приче
где камен упија сузе увек кад небо плаче.
Овде се громови чују од звука сваког јаче
земља је жедна воде, ту трава из крви ниче.
Постоји Чегар-брдо, изнад Ниша се диже
као камена кула – споменик своме роду,
сећа нас ветар што хуји кроз лишће на слободу,
лобања до лобање у Ћеле-кули се ниже.
Постоји Чегар-брдо, симбол борбе и славе,
симбол херојства и жртве живота у име рода,
где живот из смрти ниче, а из ропства слобода
и где о храбрости српској на ветру причају траве.
Једно место постоји, на њему споменик бели,
на раширена крила птице кад небом лети личи,
постоји брдо једно у епској песми ил` причи
што потомке јунака на претке да сети жели.
Знајте, потомци храбрих, пут што у славу води
костима предака посут под ногом вашом ту је.
Ослушните, кроз ветар њихов се шапат чује,
прича вам причу о смрти, храбрости и слободи.
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МОМЧИЛО МОМО ТУБИЋ
Међаши, Бијељина – Република Српска
СТАРА КРУШКА
У маленом селу моме
Испод родне куће моје
Има једна крушка стара
Кантаруша име јој је.
Крушка слатка ко из снова
Разграната увијек иста
Препуна је она мојих
Успомена из дјетињства.
Раширила витке гране
Познаћеш је издалека
Сњом проведох многе дане
Док не стасах у човјека.
Кад је видим к’о да зову
Стари дани пуни сјете
Да се врате као некад
Док сам био још дијете.
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МОМЧИЛО СПАСОЈЕВИЋ
Челинац - Република Српска
НИКОЛА
Мјесто у коме живим је ни село ни град. Било би
можда лијепо без својих становника - гомиле љигавих
гмизаваца који се међусобно стално ждеру, ни сами не
знајући зашто - овако није. Руку на срце, ни ја му нисам
баш неки украс, па ипак се држим подаље од тога бијесног
чопора. Ускоро ће ми тридесета, а ништа значајно у
животу нисам урадио. Ако је убијање неки посао, онда
јесам. Истина, убијао сам само оне који су хтјели да убију
мене и ту онда нема никакве кривице. Сви моји најближи
већ су или помрли или, у овом посљедњем рату, изгинули,
па живим сам и сналазим се како умијем.
Невелико имање дајем у закуп и од тога имам неку
малу вајду. Не радим ништа. Најрадије се излежавам на
сунцу које ми необично прија након толиких смрзавања по
ратиштима. Тишина и умилна птичја пјесма, послије
тутњаве топова, пријају моме уху. Када сам у кафани, као
и сви неуспјели људи, сједим сам и пијем док не заборавим
све око себе, па и самога себе. Уосталом, та гомила
просјечног свијета занима ме колико и лањски снијег. Све
што ми је потребно носим у себи и спреман сам и на још
мање. Али није ми намјера да причам о својим осјећањима,
већ о Николи, не да бих причао, него да бих се ослободио
туге коју, од дана када се убио, носим у себи.
Тог чудног човјека први пут сам срео на једном
осунчаном пропланку близу своје куће. Тумарао је као и ја,
без нарочитог циља, берући гљиве или бјежећи од самога
себе, не знам. Падало је лишће са бреза док смо ћутећи
пушили. Измијењали смо тек по неколико шкртих и
непотребних реченица. Било му је тешко одредити године.
Можда је имао четрдесет, а можда чак и пуних педесет.
Личио је на човјека за кога су све животне радости већ
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одавно биле мртве. Имао је лице губитника, опустошено
тугом као јесење дрвеће леденим новембарским
вјетровима.
Ако је Никола и имао неку опсесију, онда су то били
погреби. Одлазио је на сваки, а било их је исувише за ово
мало мјесто. Послије опела би се одмах губио и ријетко се
виђао до наредне сахране. Враћајући се случајно, заједно
са неког од тих тужних обреда, успио сам га наговорити да
сврати код мене. Уз кувано вино мало се опустио и шкрто,
као да говори самом себи, вајкао се на свој живот, тај
биједни остатак зиме који никоме више није потребан, па
ни њему самоме. Говорио је да смрт није будућност, већ
прошлост, да је она неуспјех који човјек још за живота
заслужи.
И тако је почело наше дружење које ће много тога
промијенити у моме суморном и бесмисленом животу.
А Никола је био заиста добар човјек, најплеменитији
од свих које сам дотада срео, али и најнесрећнији. У нашем
мјесту нико ништа поуздано није знао о њему. Као и
толике друге несрећнике донио га је рат и, по мом суду,
оставио на најгорем могућем мјесту. По томе сам закључио
да није миљеник среће. Докони, ружно радознали свијет,
упињао се да исчепрка макар што из његовог живота.
Наишавши на неумољиви зид ћутања, озлојеђена свјетина
измишљала је свакојаке невјероватне глупости. Говорило
се да се отиснуо у авантуру страдања и много лутао
свијетом. У Африци је, наводно, био ожењен неком
црнкињом зараженом сидом. У Аустралији је, кажу, био
мамац богаташима у лову на крокодиле тако што би га
стављали у неку мрежу, па чекрком спуштали, а када би
крокодил искочио из воде да га дохвати, дизали га и
пуцали у животињу. Бавећи се тим послом зарадио је
велике паре, али је изгубио нерве и здравље. Ја у то нисам
вјеровао. Мале средине су осветољубиве и не праштају
тајанственост и издвајање.
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Од чега је Никола стварно живио само је он знао.
Никакав посао му нико није нудио, нити га је он тражио.
По томе колико и шта је све знао, подједнако успјешно
могао је бити учитељ, агроном, правник или било шта
друго. Из досаде (или из љубави), каткада се забављао
послом око напуштеног воћњака недалеко од куће у којој
је живио.
Нешто неодољиво привлачило ме је томе човјеку, кога
је очигледно тако снажно прожимала дубока туга и осјећај
страшне самоће. Истина, не бих био сасвим искрен када
бих прећутао да сам код Николе помало долазио и због
његове лијепе станарке која је у мој празни живот унијела
дашак радости.
Николина је била млада учитељица, однедавни
становник овога бесмисленог и немогућег градића.
Затуцана општинска бирократија додијелила јој је једну од
три собице у кући у којој је становао Никола, са очитом
намјером да му напакости нарушавајући самоћу коју је
толико волио. Међутим, злоба никада не постиже свој циљ.
Била је то лијепа и озбиљна дјевојка, високог чела,
дуге црне косе и очију тамних као ноћ. Зрачила је неком
тихом, смирујућом ведрином и ненаметљивом памећу.
Када не би била у школи поваздан би сједјела у својој
собици нагнута над ученичке задаћнице или књигу. Била је
без игдје икога свога. Иако су дијелили предсобље и
купатило, Никола се, разоружан њеном смјерношћу, није
љутио на своју имењакињу. Шта више, временом је почео
да показује очигледну наклоност према осамљеној сиротој
дјевојци. За њу је, већ првог прољећа под заједничким
кровом, са задовољством брао ране шумске јагоде по
околним пропланцима. Најљепше воће из његовог воћњака
нашло би се прво на Николинином столу. За Божић јој је у
цркви купио Библију, чему се она неизмјерно обрадовала,
јер је била веома побожна. У разговору, мислећи на ту
дјевојку, као да ме подучава, знао је понекада казати: 219
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Младићу, босоноге - то су бисери. Оне су саме себи мираз.
Запамти то!
Некада је он долазио мени, али много чешће сам ја
одлазио њему. Мислим да сам му се највише свиђао због
својих мана. У тиха љетна предвечерја обично би сједјели
вани, испод грожђа, гдје нам се понекада знала придужити
и Николина, након што би на послужавнику, украшеном
уштирканим чипкама, изнијела послужење са слатком које
је сама правила. С напором сам одвраћао поглед од њених
изазовних голих мишица и блузе пуне бујних груди које су
свјетлуцале узбудљивом бјелином. Примјетивши то,
блиједо лице би јој облило руменило и чинило га још
љепшим. Сјећања на те тренутке и данас ми уљепшавају
живот.
Било је и оних непријатних, којих се нерадо сјећам, а
као онај прошлогодишњи, код Николе. Напољу је сипила
јесења хладна киша. Ружни вечерњи сутон и
нерасположење увлачили су се у собицу у којој смо нас
двојица сједјели уз мезе и ракију. Никола је био изузетно
туробног расположења, а и ја сам се осјећао тупо. О рату је
говорио са горчином, тврдећи да он уноси трајну хладноћу
и мраз у људске душе, уништава владајуће вриједности, а
не оставља ништа добро као замјену. Палио је цигарету на
цигарету и све чешће посезао за чашицом. Из нервозне и
истргане приче, на велико изненађење, разумио сам да је
он по струци љекар. У граду у коме је раније живио једне
прољетње вечери, прве ратне године, граната му је
однијела синове близанце, већ гимназијалце. Живот му се
у тренутку сасвим измијенио и преобразио у бол и уздах.
Да би несрећа била потпуна, након мјесец дана затиче
супругу мртву с пресјеченим венама у купатилу. Након
жалосне приче у собици је завладала нека претешка
тишина.
Како је био неспособан за велике несреће, ни вријеме
које је пролазило, није га могло утјешити. Живот је умро
прије њега и он је постао прошлост. Мир, који је убрзо
220

КПД „ВАСО ПЕЛАГИЋ“ ПЕЛАГИЋЕВО

наступио, није му значио ништа. Самоћа и туга потпуно су
завладали њиме и све друго му се чинило сувишним. Био
је окренут сопственој пропасти и лебдио је на ивици
понора.
Посљедњи пут, нешто ведријег расположења, био је на
Ђурђевдан, моју крсну славу. Он и Николина били су ми
једини гости. Тада сам, на моје огромно запрепашћење,
први пут запазио велику сличност између њих двоје.
Нисам се могао отети утиску да гледам кћерку и оца. И
једно и друго изгледали су отмјено и господски. Никола је
тога дана причао неуобичајено много. Био је пун
занимљивих причица. Под утиском преобиља хране и пића
на славској трпези, причао је о неком америчком
књижевнику који је сваке године гладовао по двије
седмице и тако доживио готово стоту годину, те просто
сипао бројне друге занимљивости. Николинине очи су
блистале. Дивила му се. Био је то дан који се не заборавља.
Упркос учмалости и порочности, који су представљале
владајуће стање тога мјеста у ком смо живјели,
предодређеног за сваки неуспјех, брзо су пролазили дани.
Све вриједно у њему већ одавно је било на дну. По
друштвеној површини је пливало оно најгоре. Људи чији
рад није имао никакав значај били су особе од уважавања и
поштовања. Ја сам у њему заузимао врло ниско мјеста.
Упркос таквим околностима једнога дана примјетио сам да
се постепено ослобађам неких својих мана. Лично сам
почео водити бригу о невеликом имању и поприлично га
довео у ред. Више нисам био равнодушан према
сопственом изгледу, а нарочито онда када сам знао да ћу се
срести са Николином. Сваки тај сусрет причињавао ми је
велику радост. Узбуђивало ме је аристократско бљедило
њеног лица, а посебно еротска боја гласа. На моју жалост,
говорила је мало. Увијек када бих желио да јој кажем
колико лијепих осјећања код мене побуђује њена појава,
збунио би ме бистри и продорни поглед њених тамних
221

ГОРИ ЛИЛА УОЧИ ИЛИНА - 2021.

очију, па бих казао тек неку смушену глупост због које сам
се, када бих остајао сам, стидио.
А онда стигла је још једна јесен. Сиве и туробне магле
спустиле су се ниско изнад њива и кровова кућа. Слутио
сам да ће се нешто страшно десити. И десило се.
Злослутни оштри цијук електичног звона, тог раног
јутра, још ми одјекује у ушима. Кроз прозор су се назирали
сиви дроњци ружнога дана.
- Никола - изговорила је Николина сва блиједа стојећи
пред вратима. Није више требала ништа да каже. Све
остало сам јој прочитао у очима.
Иако сам се у рату нагледао свакаквих страхота,
тренутка када сам угледао мртвог Николу сјећаћу се док
сам жив. Лице му је имало натприродно свечан и озбиљан
изглед, какав ни код једног мртваца никада дотада нисам
видио. Иако му је напуњен пиштољ стајао на дохват десне
руке усмртио се вјешањем, да пуцањем не би узнемирио
Николину.
Он, који је волио свечаност погреба, био би поносан да
је могао видјети свој сопствени. Никада се дотада није
искупило толико свијета да испрати некога ко је у тој
средини био странац, па још тако тајанствен.
На Николинину молбу оно мало његових ствари
пренио сам код себе, да би их уручио некоме од родбине
уколико би се случајно појавио. Није ту ни било богзна
шта: осим одјеће, нешто књига, мало новаца и свежањ
писама увезан изблиједјелом плавом врпцом.
Од његове смрти са Николином сам се још више
зближио, али нисам успијевао да сакупим довољно
храбрости да је и запросим. Једне ноћи, док сам баш о томе
размишљао и превртао се у кревету мучен несаницом из
невелике хрпе дохватих једну од Николиних књига, које до
тада због нечега нисам могао ни додирнути. Када ју
насумице отворих из ње испаде нека већ пожутјела
фотографија. Пошто је подигох немало се изненадих када
на њој угледах Николину. Али када је окренух и на
222

КПД „ВАСО ПЕЛАГИЋ“ ПЕЛАГИЋЕВО

полеђини прочитах њежну посвету: Вољеном Николи, од
Јоване, студеткиње медицине, од силног узбуђења и
изненађења скочих из постеље.
А онда развеза свјежањ писама. Била су то Јованина
писама Николи. Читање сам завршио када се негдје у
даљини огласио први пијетао. И након дуго размишљања
нисам успио одгонетнути зашто се та жена, и поред велике
љубави према Николи, удала за другога, иако је већ носила
његово дијете, које је добило презиме човјека који није био
отац, а име по стварном оцу. Читав наредни дан провео сам
размишљајући о окрутној игри судбине која је спојила оца
и ћерку, који се дотада никада нису видјели и који,
проживјевши непуне три године под истим кровом, нису
ни слутили што су једно другоме.
Николина је данас моја супруга. То што знам
брижљиво кријем од ње, јер би је такво сазнање
страховито потресло. Овако она је срећна као и свака
паметна жена која има за мужа некога кога не краси
нарочито велика памет. Има нечега посебног код ње, не
знам тачно шта, али то волим и на то сам поносан. Већ је у
другом стању. Добијемо ли сина зваће се Никола, буде ли
кћерка биће Николина. То је наша обострана жеља.
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НАДА ХАЏИ-ПЕРИЋ
Београд – Србија
ПРИЗРЕНСКА НОЋ
К`д умине сунчев зрак
и овлада модри мрак
т`д призренска пада ноћ
ех, да ми је тамо поћ.
Да му видим ја пенџере,
па да жеље затрепере,
да истрчим низ сокак,
еј, Призрене мој мерак!
Де` сетни билбиј поје,
туј` ме чека драго моје,
да му дођем полагано,
еј, Призрене моја рано!
Ех, да могу да полетим,
поврх тебе да пролетим,
да те видим само мало,
одм`а око би заспало.
Ва`ко зоре чекам будна
постеља ми стално сузна,
еј, Призрене, моја ноћи
к`д ћу теби опет доћи?
Да прошетам крај Бистрице
и умијем бело лице,
еј, шадрван стара чесмо,
еј, Призене моја песмо!
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НАДА ХАЏИ-ПЕРИЋ
Београд – Србија
СЕЛО
Иза поднева пристигосмо у село. Природа беше у неком
зимском полусну. Застадох на мосту да посматрам поток,
његову живахну воду која се између сасушеног грања пробија
својим коритом.
Иза дворишне капије остаци трулежног лишћа, розе
цветови божића по саксијама. На голим гранама дрвећа сунце
доведе птице које ми својом песмом измамише осмех на лице
и милину око срца што запевају увек када стигнем.
Иза кућних врата накупљена хладноћа и мрак. Дуго нас
није било. Од лета.
Одох до наше породичне цркве Св. Ђорђа. Заискри
кандило, засветлише пламенови свећа за живе и мртве.
Стигла сам дедовини.
А свуд распукли зидови, одваја се камен на малим
зградицама у којим се некад ложио казан и мирисала комина.
На кућама попуцала прозорска окна, капије покривене
паучином и недоласком потомака.
Нигде никог.
До једног човека главе обавијене у неки дроњави шал, са
исфлеканом јакном која на њему виси као каква мешина.
Гура једна импровизована колица са сеном да нахрани
неколико својих коза које га хране. Дошао је однекуд, бежећи
од своје судбине, да ремети тишину заспалих стаза нашег
села.
На кући отворих жалузине и прозоре, да време пустим
унутра.
Охлађени смедеревац љутито одбијајући пламен лице ми
прекри димом, замагли очи и дода сузе. Да распалиш ватру,
које дуго није било, некад треба време и стрпљење. Али кад
то имаш, ватра те на крају ипак огреје. Још када са шпорета
замирише кафа, хлеб и топла храна, кућа се радује јер стигли су јој људи.
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За нама, три огромна пса стигоше испред дворишних
врата, чекајући част. Две маце, жута и црна, пробише се кроз
отвор на огради и стадоше близу улаза у кућу. Замирисала им
јагњетина из смедеревца. И они жељни људи и хране.
Поделићемо ту радост виђења и храну.
Пред сутон пођох до гробља.
Оронула школа на том путу, разграђена са задње стране.
Испред трулог стпепништа неко је оставио стару, ђачку
клупу која оронолошћу сведочи да су ту некад учила деца
Средачке Жупе. Из те клупе изашли су многи учени људи
који своје знање расипају широм света. Заборавили су на
своју школу и своје село. Испред главног школског улаза
стара зарђала ограда која још стоји, али покривена коровом
као забраном, као рампом, као знаком да школа више никад
неће радити. Један велики бршљен освојио је олук на углу и
кроз разбијени прозор полако осваја ходник на другом
спрату.
Прекрива успомене.
Иза обновљене ограде црква Св. Николе и хумке оних
који су је подигли. Они нас једино сигурно чекају кад год
дођемо. Пролазим између гробова да их обиђем. Са
надгробних слика препознајем људе. Неки су ми обележили
детињство.
Изнад црквене куполе на Ошљаку забелео снег, као и на
врховима Шаре преко пута. О гране великог бора проламају
се задњи сунчеви зраци. Сунце одлази иза Паштрика далеко.
Затварајући врата овог вечног почивалишта погледах
крст на њима. Спонтано изговорих молитву:"Устајте ви који
сте овде. Чекам ваше Васкрснуће и долазак будућег века".
Три пса чувара сачекаше нас на игралишту и отпратише
до куће. Дадох им кости од јагњетине за вечеру. Захвално су
пред капијом дочекали јутро чувајући нас.
Изјутра на прозоре навукосмо жалузине и у собама
поново заробисмо мрак да по њему тумарају преци.
Закључасмо врата и прегршт кључева будућности понесмо
собом.
Кад зазвече носталгијом идем опет у пусто село.
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НЕДА ЂУКИЋ БОРОЈЕВИЋ
Бања Лука – Република Српска
КОРОНА
Дошло неко чудновато доба
Нема више старије земана
Затворили и цара и роба
У кавезу нада закључана
Планета је у ванредном стању
Немаш куда заклонити главе
Мрежу ткају невјешти у ткању
И кључ траже за ничије браве
У Авеља торови оваца
Уплашене доловима блеје
Не боје се вукови ловаца
Док прашину црна птица сеје
Нема више окова ни бича
Сива маса сад је на удару
Дигитална и глобална прича
Памет соли слуги и владару
Ко би реко овога вијека
Да ће људи сакривати лице
И бјежати човјек од човјека
Кроз градове пусте и улице
На испиту великом стрпљење
Демос пере и бриге и руке
А наука у хропцу још стење
Тек понеко ушићари муке
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Сви се плаше болести и смрти
Невидљиве аждаје у зраку
Страх царује, око прста врти
Заточене таоце у мраку
Од робије принуда је гора
Покривена не говоре уста
На слободу као ноћна мора
Магла пала кô тијесто густа
Ми убоги Каин до Каина
Уздамо се у боља времена
У Господа и Његова Сина
А земаљско царство за малена
Док чекамо да нам кажу што је
Је ли ђаво дошао по својe
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НЕНАД СИМИЋ
Дервента – Република Српска
САЊАМ
Сањам да корачам у шљивицима и малињацима,
њивама плодним, крај потока и ријеке освјежења,
да се издижем изнад свих оних који не мисле добро
људима.
Осјећам у сну мирис завичаја који се шири у бесконачност.
У дубини сна проналазим и уживам,
мира у души и животу у изобиљу.
Као да жив пролазим кроз уске отворе гдје на
крају видим свјетло гдје морам доћи.
Сањам да смо срећни гдје смо и били некад;
одрастали, друговали, вољели се, у свијет одлазили и
увијек се враћали.
Сањам да дијелим загрљаје и радујем се онима које волим,
волим највише.
Сањам да опет са људима дијелим поздраве,
пружам руку, руку ми пружају,
грлим ближње, да смо опет браћа,
да пјевам и играм до изнемоглости.
Сањам богаство различитости наших народа,
сањам да се рађају људи који ће нас повести
и засути љубављу, солидарности, подарити нам
земаљски мир и живот потребни.
Сањам да се будим, а око мене свега поново;
људи, дружења, обнове, среће, весеља, заједништва
солидарности, мира…
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ОЛИВЕРА БАЛЕШЕВИЋ
Дервента – Република Српска
САЊАМ
Сањам да сам у родноме крају,
Гдје се сунце иза брда рађа,
Гдје се камен сија као бисер
И трава се њише, као лађа.
Сањам оне шуме и ливаде
И како ми вјетар косу њише…
Сањам, или осјећам ја стварно
Да ми цвијеће с пољане мирише!
Сањам поток који баш жубори
И жубором полако ме буди.
Сањам, али у сну ја и чујем
Да на по'со спремају се људи.
И још нешто прелијепо сањам,
То је цвркут разиграних птица
Од радости што их тако чујем,
Почех у сну да се осмјехујем.
Све ми тако изгледало лијепо,
И сан ми је био као бајка,
Све док не чух, те тихе кораке
Кад у собу уђе моја мајка.
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ОЛИЦА МИЛУТИНОВИЋ
Чачак – Србија
ПИСМО МАЈЦИ
Одавно ти не писах мајко
Кажу да то су времена стара
Не знају они шта писмо значи
Са којим мајка разговара
С. МАТИЋ
Одавно ти не писах мајко
Знам мила моја
Вечери сваке уз свећу
Да се молиш за мене
И моју срећу
Кажу да то су времена стара
А не знају да душа пати
И кад никога нема
Мајка чека сина, да сврати
Не знају они шта писмо значи
Не знају они не знају да су
Мајчини уздаси најјачи.
Писмо је срећа писмо је дар
Са којим мајка разговара
У коме син шаље поруку
„Доћи ћу мајко да не будеш сама.“
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ОЛИЦА МИЛУТИНОВИЋ
Чачак – Србија
УСПОМЕНЕ КОЈЕ НЕ БЛЕДЕ
Било је то осамдесет и неке. Десило се спонтано и
случајн, али незаборавно. У нашој фирми организовано је
путовање за Грчку са циљем посети њеним
знаменитостима, између осталог обилазак Српског
војничког гробља.
Наредног јутра док су се капи росе преливале на сунцу
као ситни бисери, кренула су четири аутобуса пуна
радника на пут коме су се сви радовали, што је пут даљи да
је интересантније.
Пут на коме су се спајали младост и лепота у колони
наших аутобуса само су се чуле песме које су одјекивале
целим путем „Од Вардара, па до Триглава“ „Домовино
моја мила“.
У том лепом расположењу нисмо ни осетили дужину
пута коју смо прешли неосетно. Обиласком Солуна
одлазимо широком стазом која води до Костурице изнад
које је подигнута капела. Унутрашњост капеле украшена је
натписима свих јединица и главних бојишта. Испод платоа
на којем је смештена капела налази се крипта.
Од улаза се спушта низ степенице где се рачвају бочни
ходници на чијим се зидовима налазе мермерне плоче са
именима погинулих бораца.
Гробни мир крипте су понеки пут реметиле звуци
песме „Тамо далеко“ која је право место туге и чежње као
и овде на зејтинлиу.
Мој деда је погинуо у пробоју солунског фронта и ја
сам имала неку скривену наду и жељу да ћу наћи његово
име и презиме, али нажалост нисам пронашла „Настас
Андрић“. Желела сам нешто да му кажем, да је његов мали
син порастао, да има своју породицу и да нико њега није
заборавио иако не знамо где му је гроб.
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На улазним вратима сачекао нас је чувар Ђорђе
Михајловић који годинама чува наше гробље и који нам је
испричао историју Српског војничког гробља. Гробље је
подигнуто на месту на коме се 1916-те године налазила
пољска болница српске војске.
Око Српског гробља посађене су саднице чемпреса
донета из Хиландара како би одавале вечну стражу палим
борцима за слободу.
Чемпреси данас остављају јак утисак посетиоцима.
Ако будете долазили прочитаће те стихове Војислава
Илића уклесане на капели гробља:
„Незнани туђинче кад случајно минеш
Поред овог светог заједничког гроба
Знај овде су нашли вечно уточиште
Највећи јунаци данашњега доба.“
Колико вреди посетити гробље због битних
историјских сведочења које нам пружа, исто га треба
посетити да би упознали чувара Ђорђа.
Тај дан и чика Ђорђа нећемо никад заборавити.
Вратила сам се са тугом што нисам нашла гроб мога
деде, али богатија за пуно историских догађаја.
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ПАЈО БРКИЋ
Пелагићево – Република Српска
МОЖДА НИЈЕ ФЕР
Поклањам ти срце своје,
голуждраво птиче мало,
а ти гледај шта ћеш са њим,
ак' ти је до њега стало.
Можда није фер,
можда није фер.
Предајем ти душу чисту,
невину ко дијете мало,
а ти гледај шта ћеш са њом,
ако ти је до ње стало.
Можда није фер,
можда није фер.
Дарујем ти љубав своју,
искрену к'о огледало,
а ти гледај шта ћеш са њом,
ако ти је до ње стало.
Можда није фер,
можда није фер.
Поклањам ти себе цијелог,
немој рећи да је мало,
па ти гледај шта ћеш са мном,
ак' ти је до мене стало.
Можда није фер,
можда није фер.
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ПЕТАР ПЕТРОВИЋ
Лозница – Србија
НАЈБОЉИ ЂАК
Лета господњег 1968. године имао сам дванаест
година. Још ме деда цупкао на крилу, причао о
"Вранцузима", Арнаутима, о топовима и Јовану Курсули.
У школи сам учио о Старом Риму, планетама и био
најбољи ђак.
Али те године учио сам и о народно-ослободилачкој
борби од 1941. до 1945. О Првој пушци устаничкој, али ми
о томе отац и деда ништа нису причали. У тим годинама
мојим, то село и ти људи у њему, били су за мене цео свет
и историја. Волео сам те људе, а и они мене. Знам само са
колико сам суза и туге испратио сваког ђеда и баку до
гробља. Колико су ми недостајали.
"Помаже Бог ђедо, љубим руке!
"Бог ти помого! Вала, жив и здрав био и велики
порасто! Срећан био оцу и мајци синко! А чији си?. . . дуго
би благосиљали и набрајали за мном. Па како су моји кад
велим чији сам, па и поздрављали, па шта раде, јесу ли
здраво, а некад би и бонбону добио, ако се нађе. Тако се
живело. Комшилук беше ко једна кућа. Где год се затекнем
могао сам јести и брати све воћке као да су моје. Навикао
сам још од малена, док су ме као малог родитељи
остављали код комшија одлазећи у поље да раде. Из куће у
кућу, о Божићу, био сам им положајник. Или о Оцима и
Материцама ишао сам с торбом, од куће до куће, да ми се
одреше. Учили су ме да будем добар, да не лажем, да не
крадем, да поштујем Бога и старијега, да учим школу и
тако зна се већ шта старији говоре деци на селу. А питао
сам их за свашта и стрпљиво су ми објашњавали. Тако
деда Милорад, што ми је крушке брао, уз казан кад му
донесем грање и што шта га услужим, причао ми о себи, о
прошлом животу, о временима тешким о рату. . . С тугом у
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очима од успомена причао о покојном му брату што је
погинуо "41 у четницима, кад су на Шабац ударали.
А био . . вели он, "Момак ко капља. У својој 21 години
живота. Једну ноћ, опет уз казан, исприча ми и за мог
стрица што је погино у нападу на Крупањ. А нисам ни знао
да сам имао стрица. У кући се о томе није причало. Није
било ни слика на дувару. Ваљда зато што је на капи имао
кокарду, тек после сам схватио. Ни мој деда по мајци није
био жив. Нисам га ни упамтио. Баш жалим. Погинуо је
1941, одма у Јадарском ченичком одреду, бранећи мост на
Јадру. Уз њега пало је још пуно сељана што су по
дужности браниоца са "Маузерком" и сто метака бранили
село и стали пред Немачке тенкове и силу. А ја баш учио о
Народно-ослободилачкој борби. Мајка ми није писмена.
Само тад то нисам знао. Сваке вечери, пре спавања, кад се
из поља врати, преслишавала ме држећи књигу тако строго
и озбиљно као да прати свако слово. Понекад кад запнем,
правдала се да не види. Те дај де види је ли тако. Тако
свако вече. Мој мали рапорт. Шта смо учили, па домаћи,
па шта сам научио и тако редом. То вече уморна од копања
држала је историју за пети разред. А ја као из рукава.
Како је фашистичка Немачка рано ујутро 6. Априла
"41 бомбардовала уснули Београд. Како се само
Комунистичка партија дигла на устанак. Како су домаћи
издајници и фашистичке слуге, четници, недићевци,
љотићевци, усташе и многи други чинили зверства или у
томе помагали непријатељу.
Као песмицу причам ја добро научену лекцију. Мајка
одсутно оборила главу, на зиду затрепери лампа и спазих
како јој се низ образ скотрљаше две крупне сузе.
Нешто ми запе у грлу и застадох. Добро је. . промуца
мајка, Добро је сине. Спавај...
Нисам могао да заспим. Те ноћи сам се дуго превртао
по кревету. Издајници, злотвори, фашистичке слуге. . .
бубњало ми је у глави, и било ми је криво што сам то
изговорио. Као да сам их ја осудио.. Зар брат деда
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Милорада? Зар мој стриц, кога и не знам? Зар отац моје
мајке! Па све су их Немци побили. Зашто ли ми никад нису
причали о стрицу? Отац га је сигурно много волео. Брат је
брат. Име су ми, дакле, по стрицу дали.
Тек пред зору заспим са тим мислима и наставим
сањати. Мој деда са пушком стао пред тенк, а мени виче
да бежим. Ја као забетониран, ноге од олова, ни да макнем.
Деда пуца на тенк, а он све брже и ближе. Огроман као
планина. Гази тенк деду. Пуцају кости, а он и даље виче да
бежим. Онда ме нека рука, као из неба, зграби и подиже.
Не бој се синовац, ја сам твој чича. . .
Јутро, ја поранио у школу и вучем тешку торбу
мален и неиспаван. Идем пречицом, но опет срећем људе и
загледам их у лице. Сретох ђеда Милорада, забацио косу
на леђа. Назвах му Бога и постиђено оборих главу. Он ме
ухвати за рукав и из своје торбе извади јабуку и даде ми. Ја
отрчах даље и стежем ону јабуку. Гледам је и мислим, а он
је себи понео да се освежи између два откоса..
Чим је уписала час као да је знала шта ме мучи,
наставница историје прозва баш мене да одговарам.
Други светски рат!
Око мене заврти се учионица. Устанем. Дрхтим, а
стего зубе. Бели се лоше обрисана табла, а из ње израњају
ликови. Мој стриц, деда и изгинули сељани. . . Треперим
сав као пред стрељачким стројем, али не проговарам ни
једне. Око мене шапућу другари, а наставница као у чудо
гледа у мене.
Ко је подигао устанак? Ко је напао? Ко је издао и
сарађивао с Немцима?! Наводи ме, запиткује, чудно ме
загледа, а онда виче на мене, бесна, прети, ружи ме, али
нешто у мени, много јаче, опире се и нећу, не могу ни реч
да проговорим. Можда је и схватила. Не знам.
"Седи доле! Један! И ти си ми неки најбољи ђак!?
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ПРЕДРАГ РАЈКОВИЋ
Ниш – Србија
НАДА УМИРЕ ПОСЛЕДЊА
Ту малу, буцкасту женицу, деца су одувек знала као
тетка Наду. Нису ни могла да је замисле као девојчицу
или шипарицу, мада је остала вечита девојка. Можда би и
било боље да није имала детињство. Онда јој се не би
десило да испадне из колевке тако гадно да при том сломи
кук и вечито се злопати због њега. На срећу, то јој није
сметало да буде увек пријатна и насмејана, чак прави
ђаволак.
Када се њена старија сестра Стоја удала и довела мужа
Јована у кућу, родитељи су проценили да је за њу боље да
оде у град и изучи неки занат. Нада је лако учила и постала
одлична кројачица. Уз шиваћу машину, заволела је и
остале, па је радо прихватила посао у Електронској
индустрији.
Живела је у породичној кући, код земљака који су јој и
селу били као најрођенији. Њихову скромну и часну
породицу прихватила као своју, па је тај део свога живота
сматрала и најлепшим. Како су се деца рађала једно за
другим, прихватала их је и чувала као своју. Била су то
нека сиротињска времена која су имала душу. Гледајући
њих, и Нада је сањала да се уда и створи баш такав дом.
Свесна свог физичког недостатка није постављала високе
захтеве. Али често бива да, што човек мање тражи, мање и
добија.
Једаред се беше намерачио један распуштеник да је
ожени. Волео је чашицу више од прве жене, па му је Нада
изгледала као одлично решење за његов начин живота.
Имала је уредну плату у државној фирми, а додатно је
зарађивала као кројачица. Једне вечери стајао је на улици
близу куће у којој је живела. Чекао је да се врати из друге
смене када је наишао њен газда, исто мало припит.
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- Добро вече, земљаче! – рече газда, али му он не
одговори.
- Добро вече, рек’о ти земљаче, а кога чекаш?!
- Шта те се тиче, прођи ме се! – одговори му просац
љутито.
- Аха – рече газда и уђе у двориште. Убрзо се вратио
са мотком, па га запуцао онако изненађеног.
- Да ти ја покажем шта ме се тиче у мојој кући.
Сироти просац је једва извукао живу главу. Више му
није пало на памет да се распитује за тетка Наду.
Да ли због тога или ширења породице са којом је
живела, тек она се нешто касније преселила у суседну
улицу. Тамо је осетила сву тежину и отуђеност самачког
зивота, мада се у њеном понашању није примећивало да је
због тога несрећна. Одувек је умела да ужива у малим
стварима.
Њена вредноћа је на послу била запажена и цењена.
Била је дуго на првом месту списка за доделу друштвеног
стана. Али, неколико пута је заобиђоше у корист породица
са малом децом.
Волела је и даље да сврати код сина и кћери својих
земљака, код којих је некада живела.
- Бога вам, децо! - поче једанпут - да можете да бирате
стан или кућу, шта бисте пре купили?
- Стан. – рече кћер – без муке се уселиш, све окречено
и сређено, само да уживаш! А имаш и централно грејање.
- Кућу. – рече син – када остариш можеш напољу да се
прошеташ, садиш цвеће и башту.
- И ја тако мислим, синко! – рече она усхићено.
- Е, па децо, да вам повери нешто тета Нада, али
немојте да се чује негде.
Њено умеће и штедљивост су јој донели право мало
богатство. Испоставило се да је пред крај радног века
имала у банци тридесет четири хиљаде марака за шта се
могао купити добар стан или лепа кућа на периферији. Она
је ово друго више волела као и свако дете са села, а младић
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јој је понудио свој ауто да обилазе периферију града у
потрази за таквом кућом.
Прође једна година, а да ништа није решила. И опет се
систем сурово поиграо с њом. Наишла је страшна
економска криза и држава јој заробила оне паре и
прогласила за стару штедњу. Могла је да подиже по неку
цркавицу тек да преживи. Убрзо јој уручише решење о
пензионисању и она се нађе у невољи. Са тим приходима
није могла да опстане у граду.
Њена сестра Стоја је своју децу поудала и остала сама
са мужем у великој кући у селу. Сво троје су већ добрано
оседели и онемоћали. Стоја јој је понудила да живи са
њима под истим кровом. Нади је већ био дојадио самачки
живот код газда који је нису волели, па јој се та понуда
учинила спасоносном.
Оно што није приметила је да Стоја и њен муж немају
пензију, па су јој препустили плаћање свих кућних
трошкова. Ти захтеви су бивали све већи, а како је потпуно
напустила град, више није имала куд. Осамила се и почела
венути. Нада више није веровала у било какав бољитак.
И није га ни било. Штавише, једном у планини, Стоја
падне са трактора и сва се поломи, тако да је једва остала
жива. Када је најзад лечење завршено, остала је
парализована. Надине ноге су биле нешто здравије, те је
преузела све кућне послове.
Годинама се могла видети крепка старица како упорно
иде на штакама поред пута и тако дочекује и испраћа
викендаше који јуре колима. А када је једне зиме Стоја
умрла, Нада је остала да живи у заједници са Јованом.
Млади би данас то назвали дивљим браком, али ничега
необузданог није ту било, осим бујице сећања на прохујала
времена. Како су остали сами у кући, били су упућени
једно на друго.
Никада нико није чуо како је то текло, али су се
редовно појављивали на сахранама и даћама, тихо и без
роптања,чекајући свој крај.
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ПРЕДРАГ РАЈКОВИЋ
Ниш – Србија
ЧИЈИ СИ, ТИ МАЛИ
Свога стрица од малена зовем Чиле. У ствари, прво је
било Ћијо, и тако некако остаде. Када сам се ја родио био
је голобради, сироти младић, бунџија који се упињао свим
силама да изађе из сенке свог старијег брата Милорада,
кога је од милоште звао Лода.
Сада је то старац од седамдесет и две године, али
правог и достојанственог држања.
Кућа висока, три спрата и поткровље, три луксузна
аутомобила испод надстрешнице, све у великом граду.
- Синовац, да попијемо кафу и по једну …? - а
показује руком на чокањче ракије.
Одбијам и подсећам га да журимо.
- Дођи, да видиш шта сам ново урадио! - каже кроз
кашаљ. Не може да дође до даха. Неки шљам се закачио у
грлу и неће напоље.
- Баци ту цигару, за Бога милога!Одмахне руком, као да каже:
“Ниси ти први који се брине за мене од јутрос, а нисам
му то тражио!”
Води ме иза куће.
- Гледај, какви прозори, а? Жалила се твоја стрина да
јој дува зими кроз старе коске, па ме убедила да зовем
мајсторе.
Пали следећу цигарету о опушак претходне. Оћутим.
- Нико ми није узео паре као ти мајстори. Нема тога
што ја сам не могу да урадим, али она запела да не
покварим прозоре у приземљу, да се народ не смеје. А
горе, где је теже, ја сам сам поставио. Боље од њих, очију
ми! Да се попнемо са видиш?
Показујем на сат.
- А, јес’! – опомиње се он.
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Стрина нас испраћа.
- Вичи му да ти не дими по колима. Треба после децу
да возиш.
- Мрш, мајке ти га! - гунђа он - Кажи једном нешто
касветно.
- И немојте да постављате на гроб. Не ваља да се
наставља.
- Јок, ти нас поучи – мрмља он и прети јој главом Вози синовац!
Јуримо из града ка селу у коме смо обојица рођени.
Купујемо свеће и цвеће, успут прођемо целе наше животе.
- Знаш шта ми је жао, синовац! Што не сакрих неке
паре за црне дане, што им дадох све. А сад ми, у моје
седамдесет две године, кажу: “Мог’о би данас на
мешалицу, одлично се плаћа.” Ја који сам две куће овим
рукама сазидао, сад да идем у надницу, док они хватају
аброве по вас дан.
Погледа цигарету, свог јединог искреног пријатеља, а
она скоро догорела. Одмах пали следећу.
-А лепо ме Сокол учио. Памтиш ли га ти? - погледа ме
љубопитљиво, а ја потврђујем.
-Е, тај Сокол накуповао све могуће девизе, по мало.
Сви му се смеју, динар јак, шта ће му девизе. Али, једно
јутро Сокол каже: “Е, много волим јутро кад ‘вако сване!
Ставио Сокол милионче у џеп, а још кафу није попио.“
“Како, бре?” - питамо га ми.
“Лепо! Свима очи зинуле за долар, а Сокол има, па
продаје. Он скочио, а милионче Соколу.“
Улазимо у село и пролазимо поред старе породичне
куће коју је стриц наследио.
- „После ћемо да је обиђемо“ – велим – „да одемо до
моје куће да узмем тамјан, мотику и риљ.“
Тако долазимо до капије. Откључавам. Лепо двориште,
ама пусто. Уклонио сам све старе кофе, шерпе и лонце за
храњење кокошака, коза и свиња, завео сам ред. Мислио
сам да ће тако бити боље. Али, зло! Док је раније
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изгледало да су мајка и отац ту негде, у башти или њиви,
да ће сваки час да наиђу, сада сам уклонио све трагове
њиховог постојања.
Двориште ми одједном постаде страно, као да је туђе.
И би ми тешко. Извадим прегршт кључева И онако
нервозан, не налазим праве.
Стриц кренуо пут пољског клозета, али га прође и
стаде уз ограду која раздваја плац и велики воћњак. Само
смо ми мушки ту, шта нас брига.
- „Какве су ти јабуке ове године?“
- „Слабе.“ – кажем док претражујем свежањ кључева.
- „Треба да се прска.“ – каже – „Сад се све прска
отровима.“
Најзад откључавам сва врата. У прозору најсунчаније
собе, налазим рој мушица. Брзо га отварам и оне излећу.
Увек има понешто што мора хитно да се уради или
поправи.
Поново смо у колима.
- „Узе ли ти све што треба?“
- „Узех.“ – кажем.
Пењемо се стрмим и лошим земљаним путем.
- „Стално ми сељаци узимају неке паре за задушнице,
не знам да л’ раде нешто око гробља?“
- „Раде.“ – кажем мрзовољно, а није ми до разговора,
није ми до живота.
Родитељи ме гледају са белог порцулана. Љубим
слике. А нека јесења трава, што је ту расла груба и
неугледна, осушила се.
- „Идем ја до кола по мотику.“
Док сам се ја вратио, он је голим рукама почупао
стрњику са гроба.
- „Док сам ја жив, неће гроб мога брата да зарасте у
коров!“
Дограбим мотику и сечем крвнички.
- „Е мој брате, две године како базам без тебе по овом
свету!“ - уздише стриц. Видим, плаче му се.
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- „Дај мени!“ - узима ми мотику, а ја доносим из кола
тамјан, свеће, цвеће, ракију, вино и много хране. Спремиле
ми, што сестра, што жена, знају оне по нашки.
Запалимо свеће и ћутимо. Свако са својим мислима и
сећањима. Та слаба, крхка и бледа, потпуно сува трава што
је прекрила гробље, не излази ми из главе. Тако ми јасно
говори да нема ту живота, све је стало. Као што су се мајка
и отац угасили једно за другим. И узалуд ми доносимо ту
храну и пиће, просипамо за покој душе, као да кажемо:
- “Хајде, Лода, попиј са нама као некад!”
Ако сам за пролећних задушница и веровао у то, овај
тмурни новембарски дан, са датумом истим као када је
умро, потпуно ме поразио.
- „Да одем, ко зна кад ћу после, да запалим свећу мојој
мајци?“ – пита ме стриц, као да слути нешто.
- „Чиле, па заједно ћемо!“ – кажем скоро увређен
- „Теби мајка, мени баба.“ - волео сам је до неба.
Понесемо понешто хране и пића. Спомен је стар
тридесетак година.
- „Е, мајко!“ – вели док пали свећу - „ти овде, а четири
сина ће на четири стране света.“
Опет сечемо суву траву, а са страхом погледамо
споменике из прве половине прошлог века.
Њих више нико нема да спашава од жбуња и младог
дрвећа, које их помера, нагиње и ломи.
Тако и овај споменик, кад нас не буде, неће имати ко
да чува од заборава. А моја баба Мира, у сукњи која је
летела на све стране док је поносито корачала селом,
осмехује нам се захвално.
- „Види!“ - кажем – „сиротом Љубинку ставили поред
слике другу слику, али у униформи. Умро млад, а жена се
преудала негде далеко, више се нико и не нада да ће му се
вратити кад умре.
Прве капи кише ме ошинуше мушки, као да ме
опомињу да умрли траже озбиљност, ред и мир.
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Покуписмо све своје ствари, остависмо понешто поред
гробова и кренусмо натраг у село.
Стара бабина кућа је припала стрицу, али није стизао
да ради око ње, све је уложио у град. Пропао јој кров и
ускоро ће се срушити.
- „Дај тај риљ да вадим рен, хоћу да га пресадим у
двориште у граду.“
Дохватио је жустро онај ашов као младић, али се
зајапурио у лицу и тешко дише.
- „О, брате, стиже ли?!“ - рече му један исписник који
наиђе стазом однекуд. Стриц га погледа, није волео тог
човека, само му отпоздрави и настави журно са послом.
- „А, ти мали, чији ти беше?“ – окрете се мени.
- „Ја?“ – тргох се као ђаче – „Лодин!“ - кажем
поносито као кад сам био дете.
- „Овај мали је спрцао педесет година.“ – кажем му
искрено.
Сећам се, мој отац би застао, руковао се с њим и
поносито показивао на мене. Дичио се одличним ђаком
када се на то гледало као на сигуран пут у бољи живот и
бекство од копања кукуруза док пече звезда, мозак да
проври.
Али заборавио је он ко сам ја, а и ја ко је он.
Као да се огласио добошар, почеше да се појављују
лица из мог раног детињства.
Душка, која је као дете испала из колевке и носила
своју грбу као белег, жалила се на неког Босанца. Дошао је
однекуд, искористио је док је био рат, а када је наступио
мир, побегао је са неком млађом у град.
Овде, у овом дворишту, одрасла су четри брата и
сестра. Договорили су се да ту направе четири нове куће,
па су и јасно раздвојили четири плаца. Али, остала је само
стара кућа. У њој сам се после много година, родио и ја.
Требало је да она припадне мом оцу Лоди, али је једног
дана решио да напусти село, па је препустио свом млађем
брату.
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По обичају, стриц се сав испрљао и начичкао па се
треби поред чесме.
Гледам запуштени плац и сигуран сам да мој вршњак,
а наш комшија Миодраг, полако узима део по део и све
више се шири. Мораће геометар да разреши ту дилему. Као
да ми чита мисли, однекуд се створи баш он - Миодраг,
узе ме под руку и одведе ме својој кући, на кафу. Његова
мајка Вида нас је послужила и соком од дуња, тако
добрим, да и сад осећам његов мирис и укус.
Миодраг закључује послове у својој мењачници, виче
у мобилни, а ја се сећам детињства.
Струје није било, значи ни фрижидера, ни телефона,
ни компјутера. Чекај, па како се живело?
Живело се, и те како се живело! Знам само да се
радовао више него данас. И то сазнање ме испуни неким
усхићењем.
- !Ајде Чиле, да идемо, иначе никада нећемо отићи!“ кажем док грабим свеж ваздух пуним плућима.
- „Да бар нисмо ни одлазили одавде.“ – уздише он.
А задовољно примећујем да је и он је престао да
кашље.
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РАДА ЂОШАН КИТИЋ
Модрича – Република Српска
ЗЕМЉО МОЈА
Плачеш ли, земљо, крвава, плаха,
што тобом одзвања глас тишине?
Јачи од загрљаја, тежи од уздаха…
Разуздани одјек сурове истине.
Тјераш ме, мајко, грешна ти душа,
из крила меког, топлога свог,
гдје хладна ријеч се покорно слуша
владара моћног – туђина тог!
Тјераш ме, туго, да стазе мучке,
гдје душа неће пронаћи спас,
пригрлим, к'о твоје, објеручке
и дочекам тамо судњи ми час.
Хоће ли знати ћирилично слово
потомци рођени у туђем свијету?
Шта је то Грачаница и Косово,
спознати вјеру силом им отету?
Зар ничег часнога у теби нема
због чега вриједи остати, ту
на темељима царских ти имена,
да сутра у заборав не потону?
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РАДА ЂОШАН КИТИЋ
Модрича – Република Српска
ТЕБИ, ЗА РОЂЕНДАН
Не дарујем ти поклон скупи,
ни писма да их у ормар слажеш.
Ништа што новац може да купи,
ни на шта руком да покажеш!
Дароваћу ти долине рајске
у које воде анђеоски пути,
који не личе на овоземаљске…
И вријеме, које не мјере минути!
Поклонићу ти огањ живи
што у оку моме гори.
Чио и распламсан што се диви
док ти о љубави збори!
И откуцаје срца ћу ти дати,
ехо нека твоме шаље!
Ако твоје срце одлучи стати,
нека имаш моје за даље!
У исти пакет пакујем помно
дах што ми пуни груди.
Можда је ништа или скромно,
aл' све што имам ти нудим!
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РАДА ЈАЊУШИЋ
Добој – Република Српска
БЕЗ ИЈЕДНОГ МЕТКА
(Страдање породице Божић,
16.06.1992.г.село Буковица код Зенице)
Некада смо скупа проводили дане,
још се сјећам твоје мајке и дворишта,
по истој смо табли биљежили снове,
а онда ме згазиш као да сам ништа.
Да ли спаваш мирно, је ли ти на чизми,
још остало блата с гроба мога претка,
и да ли ћеш сину испричати да си
убијао Србе без иједног метка?
Хоћеш ли му рећи да си свом другару,
ту на кућном прагу газио по лицу,
и слушао како пуцкетају ребра,
а руке му чврсто везао у жицу?
И реци му да си тукао му брата,
и тјерао мајку да гледа свог сина,
док у болу јечи покрај њених ногу,
а дијете је био. Шеснаест година!
Испричај му да смо поливену јели,
играли се лопте, писали лектиру,
у тој истој школи да си свом другару
убио и оца у крвавом пиру.
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И испричај сину како ти је школски
на леденом поду, слијеп на оба ока,
мјесецима само на сламчицу јео.
На души му оста рана предубока.
И ти не знаш да су они из гробова,
све молитве горе послали ка Богу,
и њихове сузе цијелиле ми ране.
Можда Господ прашта, али ја не могу.
И пишем ти сада из земље далеке.
Да ли су ми шљиве страдале од мраза?
Обиђи их мало, ти слободно шеташ,
јер судија рече ДА НЕМА ДОКАЗА.
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РАДА ЈАЊУШИЋ
Добој – Република Српска
КРСТИЋ У ПОРУБУ
(11.09.1993.г.)
А шта да понесем? Стојим разапета,
у руци ми црна врећа сашивена,
у порубу скривен крстић од дрвета,
у стомаку спава беба нерођена.
Спаковаћу дјелић оних срећних дана,
умотаћу сину млијека и погаче,
одглумићу како могу све то сама.
А тако се бојим, тако ми се плаче
И са зида икону, нашу крсну славу,
Светог Ђорђа, да нас прати на том путу,
два, три зрна тамјана да сачува главу,
и зашивен новац у старом капуту.
Спаковаћу наду, без ње пута нема,
и груменчић земље прадједова мојих.
На дну вреће црне страх к'о авет дријема,
а ја газим храбро, к'о да се не бојим.
И на крају свијећу, нека нам се нађе
кад нас у колони обавије тама,
и молићу Бога да нас не пронађе
залутали метак из борових грана.
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РАДЕ ПАНТЕЛИЋ
Београд – Србија
У СНУ САЊАМ…
У сну сањам твоје усне,
да те љубим моја мила,
баш онако као некад,
кад си млада цура била.
Отишла си за мангупа,
сада живиш на крај света,
отишла си пут Јапана,
орхидеја где ту цвета.
Сећања су била на те,
док смо јасмин брали бели,
и с’ мирисом тог јасмина,
проводили наш дан цели.
У сећању оста’ мирис,
разнобојног пољског цвећа,
и док руже беле цвате,
јасмин ме на тебе сећа.
Заборавит’ никад нећу,
време кад смо скупа били
и пољупце оне слатке,
о животу док смо снили.
Живот није сваком само бајка,
усуд своје путе спрема,
У сновима даље патим,
што те нема, што те сада нема.
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РАДМИЛА МИЛОЈЕВИЋ
Параћин – Србија
ИСТРАЈ НАС ГОСПОДЕ
У одори ноћној под месечевим српом све стрепи...
Преображен у језу крик се Косовом гњезди.
Над светињом вије се коло пламенова.
Повија се пламен, мирише восак.
У врелој земљи трагови стопала многих...
На рубински крваву траву, пепео пада...
Венама ледилом тече, замрзла реч на уснама.
Црним муком нема сен притиска.
Претварају светилишта у згаришта....
Преобрази нас Господе!
За навек молитвена места трају.
Прожета огњем и небеса су.
Из ћутања лелек се порађа.
Процвилеше, устрепташе и шуме.
Занемела река, занемела грома јека.
Још у обзорју кандило шкиљи.
И шкрипе шарке с разваљених врата.
А са цркве звоно јеца.
Смеше се у благости својој гараве иконе с иконостаса.
Проплака и камен росом.
Мука голема, злог времена, прегиба се небо.
Муња се сакри у гору.
Опрљених крила ласте се у гнезда увукоше.
Ватрена светлост ко кристал прелива се и Лабом.
Под месечевим српом стрепи све живо.
Преображен у језу, занемео крик у грлу.
У одори ноћној од нељуди, Косовом лелек се порађа.
Још сребри кандило на срушеном зиду.
Неугасиви жижак гори и путир са заветним вином.
Магловито, бојом крви.
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РАДМИЛА МИЛОЈЕВИЋ
Параћин – Србија
КОСОВО
О, Боже дај им спас!
Све православно на Косову страда.
И родно гнездо напушта ласта, нестаје у ветру.
Над безданом кроз струне ветра, распукло се семе жара...
Неумољиво језик лиже ветром оплођен гута све, шуме,
куће...
Искидане фразе речи кроз простор се разносе...
Немирне сени мењају облике..
Слутње и дрхтај телом доносе.
Неутешне речи чујем.
Сабласно пламен птица бесомучно лиже...
У шуми древни манастир захвата.
Као расута јата птица падају ужарене искре.
Пепео, као да снег веје..
Бесни пламен као напаст.
Расцветани цветови лижу манастирске древне зидине..
Оставња за собом пепелиште.
Вапај кроз олује душу пробија.
Криви се у очима стаклена слика, мења боје..
Осветљеност небеса као сновиђење.
Мирише тамјан, воштанице, тиса, боровина лије...
Прокапљује крваве пламене сузе.
На Косову хтели би Арбанаси да нам избришу прошлост
историје...
О, Боже! Српском народу спаса дај!
Спаси нам колевку Србства, древне манастире.
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РАНКО ПРЕРАДОВИЋ
Бања Лука – Република Српска
ПЕСМА И ПТИЦА
Зa Гajкa
У нeбo зaглeдaнa у ништa
пeсмa сe прeд сoбoм клaњa
у трaву уљуљкaнa у свeтлиштa
oд сeбe вeћa a oд мрaвa мaњa
Пeсмa и птицa изнад свега
живеле би без ичега
али им је доста ваздуха
обје су без сна и слуха
бивши делови духа њега

255

ГОРИ ЛИЛА УОЧИ ИЛИНА - 2021.

РАНКО ПРЕРАДОВИЋ
Бања Лука – Република Српска
СВЕТО БРАТСТВО
Д.Ж.Поповићу
Управо оживљавам дан када смо се срели
Два пијана свеца и још пијанији предели
А сада кад се поверавам песми и успомени,
Као да се заувек враћам своме блуду
Док се ти устрем у оваквом мени
Бели ждребац потом сјај узалуду
Немамо куда и не знамо како,
Остаћемо у песмама заувек овако.
У песми у стању у какво јесмо ето
Као да је наше братство свето пресвето.
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РАТКО ПОПОВИЋ
Шњеготина, Челинац – Република Српска
СРПСКОЈ ХЕРОИНИ МАЈИ КОВАЧЕВИЋ
Чије звезде над Краљевом сјаје?
То су птићи Ковачевић Маје!
Једанаест има голубића
Наша друга мајка Југовића.
Господ јој је подарио децу,
А Маја се моли сваком свецу.
Песме пева веселога лица,
Дивним гласом, као славујица!
Српкиња је од главе до пете,
Вери учи свако своје дете.
Сви певају у црквеном хору
И веслају ка Христовом мору.
Супруг јој је отпловио горе
И стигао у жељене дворе.
Утеху им са небеса пружа.
Сад у рају цвета њена ружа!
Деца уче и поштују маму,
Радују се сваком новом дану.
Са двоје се игра мала маца,
Маја има девет школараца.
У свету се њима многи диве.
Благо месту у ком они живе!
Благо мајци што је Бог награди,
По Србији цвеће да расади!
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Град Краљево с њима се поноси,
Маја радост Србији доноси.
Сви су они весели и чили,
А Господу и драги и мили
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САВКО ПЕЋИЋ ПЕСА
Дервента – Република Српска
МОЈА СЈЕЋАЊА
Село Осиња је удаљено од Дервенте око 25
километара. Сасвим случајно, након завршетка Другог
свјетског рата, постала je центар ширег мјесног подручја
коме су припадала села: Доњи и Горњи Церани, Доња и
Горња Осиња, Црнча и Појезна. Одлучи народ да прави
задружни дом, одмах послије рата. Окупи се народ и
тадашња власт, сви су давали приједлоге гдје би требало
направити задружни дом са великом салом и просторијама
за пошту, мјесну канцеларију, продавницу и друге објекте.
Дошло је до подјеле, чак и међу комунистима и
руководством села. Била је једна тврда линија која је по
сваку цијену тражила да се дом изгради у Појезни, гдје је
дигнут устанак против усташке владевине. Други су опет
вукли у своје крајеве, али сви су знали да дом мора бити
негдје гдје је нека средина и свима подједнако да буде
близу. Дошло се до два одговарајућа рјешења, а то је да се
дом прави поред цркве, што партији није баш одговарало, а
друга локација је била на раскршћу према Доњим
Церанима, на мјесту званом Плоча. На крају је пронађено
за све опште прихваћено рјешење. Дом ће бити направљен
на мјесту гдје је половина удаљености од ове двије
локације изнад кућа Калоперовића и Новића, с једне
стране, и Станића с друге. И тако и би, па је садашње
средиште Осиње израсло из оструга у право мало насеље
које личи на градић Пејтон.
Дјеце је било много у свим овим селима. Народ је био,
углавном неписмен. Одржавани су аналфебетски течајеви,
како би се што више људи описменило и научило да чита.
Народ је образован у свим областима, од обраде земље до
држања хигијене, облачења и потребе прања рубља,
намјештаја и провјетравања просторија, како би се
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истријебиле стјенице, буве и вашке, које су биле
преносници
разних
заразних
болести.
По селима су грађене нове двогодишње и четворогодишње
школе. Око шездесетих година, народ је почео да
размишља о изградњи осмогодишње школе. И тако,
народним акцијама, народ је листом ишао у акцију на
изградњу путева, школа, задружних домова. У Осињи ће
тако брзо бити направљена осмогодишња школа. Названа
је по локалном учеснику НОБ-а Ђорђи Панзаловићу.
Завршим ти ја прва четири разреда у Појезни и кренем
у шестогодишњу школу у Осињи, која је била у старој, сад
више непостојећој школи, код цркве. У међуврену градила
се нова школа у центру Осиње за осмогодишњу школу. И
ето, таман крај шестог разреда, ја прелазим у нову
Осмогодишњу школу ''Ђорђо Панзаловић'' на дан 28. мај
1962. године.
Школа је оскудијевала у просвјетним кадровима. Није
било наставника, па су предметну наставу предавали
учитељи. Тако је Гавро Петковић по задтаку, дошао у
Осињу из Календероваца и предавао је српско-хрватски
језик, математику и физику. А онда је дошла учетиљица
Емилија да предаје српско-хрватски језик. То није дуго
трајало. Емилија је била веома строга учитељица, па смо
очекивали да ће доћи нови, блажи учитељ за српскохрватски језик. Већ се знало да долази неко, али ми
ученици нисмо знали ко би то могао бити.
Једног јутра, умјесто Емилије, у разред је ушао
мушкарац. Одмах с врата бацио је дневник на катедру и
рецитовао, ''Тамбур, тамбур ситна тамбурице, удри побро у
сићане жице.'' Био је то Миленко Херцег, човјек који је тек
дошао са студија из Лазарева код Зрењанина, а послије
ћемо сазнати да је рођен надомак Осиње, јужно на
падинама Крњина.
Брзо смо пожељели Емилију у разреду. Овај наставник
нам је донио толико новина у настави да смо читаво
вријеме били заузети читајући књиге и савлађујући знања
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из језика за који смо мислили да знамо боље од свих
других предмета. Бијела кошуља, са капутићем и
испегланим хлачама, ципеле од коже бијаше његов
стајлинг из тог времна. Кад би падала киша долазио би по
блатњавом путу у лакованим чизмама. Веома озбиљан и
предан раду од јутра до мрака. Почињемо учити правилан
изговор, а мислили смо да знамо говорити. Обавезно
читање књига, па пошто није било библиотеке у Осињи,
наш наставник је често ишао у Дервенту и доносио нам
књиге за читање. Набавио је и фотоапрат, па смо радили и
фото вијести. Тако сам заволио слику и фотографисање. То
знање сам касније проширивао, да би на Googlu имао
неколико побједничких фотографија. Обично би донио
неколико књига, а ми бисмо сваки дан остајали по један
час дуже у школи. Један ученик, који је најбоље читао, сјео
би за катедру и читао књигу, а остали су у тишини
слушали. И ја сам читао често књиге наглас пред свима У
читању су се истицали ученици: Владо Милошевић,
Љубица Панзаловић, Недељко Петрић и други.
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На тај начин смо прочитали књиге ''Хајдук Станко'',
''Српска триологија'', ''Орлови рано лете'', ''Николтина
Бурсаћ'', ''Поп Ћира и поп Спира'', од Бранка Радичевића
скоро све, јер је наставник посебно волио пјесника Бранка
Радичевића и зато никада није улазио у разред без оног
свог поздрава и пјесме ''Тамбур, тамбур тамбурице, удри
побро у сићане жице.''
Временом, строгог и одважног настваника, смо
завољели. Овако, између себе називали га Херцо. Волио је
Херцо и излете, играо фудбал, збијао шале и тако нас учио
најтежем за нас предмету тада српско-хрватски језик.
Отишли смо у средње школе са солидним предзнањем,
тако да смо међу другим ученицима предњачили у читању
књига. Све што смо прочитали код Херце била је то
обавезна лектира у средњој школи.
Херцо ће отићи из Осиње у војску и поново вратити,
једно вријеме боравити и отићи у Пелагићево, гдје ће
наставити свој просвјетни рад.
Његови ученици и Осиња никада га нису заборавили,
радо изговарају име Херцо, и сви би га радо поново хтјели
видјети. Херцо је старији, ученици су поодавно завршили
школе и постали озбиљни и тешко се састају.
Херцу упознајем посредно у књигама након много
година, као пјесника на сусретима пјесника ''Гарви сокак'' у
Инђији. Моја жеља да га сусретнем, те 2002. године када
сам први пут био учесник сусрета се није десила, а ни
неколико сљедећих, јер Херцо није долазио на те сусрете.
Е онда сам очекивао да ћемо се сусрести у Пелагићеву и
кад би год ја очекивао да Херцо дође, он није дошао. И ето
тако прође 54 године, ја свог наставника нисам сусрео, а
много чега сам прочитао што је написао, а и он што сам ја,
као његов ученик од њега научио. Волио бих сусрести да
га питам нешто, вјероватно би се збунио и не би знао шта
би га питао. Знам да би оба пустили сузе радоснице.
Ја нисам постао настваник, ни професор српско-хрватског
језика, завршио сам Високу технчку школу у Загребу, али
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сам увијек писао пјесме, добре или лоше, није битно, оне
свједоче и о мени и о мом наставнику Херци који ме учио,
а фотографисати сам почео с њим, зато би направио један
фотос за сва времена да нас дјеца и унуци памте.
У новембру 2020. године сазнадох да до сусрета са
мојим наставником никада неће доћи, јер је наш Херцо
заувијек отишао са овог свијета. Сигуран сам да нас сада
посматра, све нас, његове ученике из Осиње, Пелагићева и
Лазарева.
Хвала ти Херцо за све што си нам дао.
Нека твоја душа у миру почива.
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СЕКУЛА НОВАКОВИЋ
Ужице – Србија
ЛЕПА НАША КЊИЖЕВНА ДРУЖИНА

Има једна дружина књижевна
Пажњу плени свуд појава њена.
,,Клуба три" је једна од секција
Част ми чини што сам у њој и ја
Ту дружину чине сјајни људи
Што у мени и жељу пробуди
Да на папир имена им ставим
И укратко кроз песму представим.

Судбина је баш
издашна била
Дала нам је нашег
драгог Мила.
Њега краси стваралаштво цело
Свака песма ремек
му је дело.

Оливера, познато је
свима
Истанчану нит песничку има.
Њене песме, то сви
добро знају
За свачије срце
прирастају.
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Што је небу сунце
до заранка
То је нама професорка Ранка.
Професорски све
она напише
Шта се може пожелети више.

Драгољуб је наша
права дика
Оличење народног
песника.
Он се дању повртарством бави
Ноћу пише песме о
љубави.

Врсни песник Гоца
увек била
За песника она се
родила.
Многе бајне песме
испе-вала
Свој
завичај
стихом овенчала.
А на челу књижевне дружине
Познат песник Драгица јој име
То што јесмо и њој
дугујемо
Кроз стихове сјајно
другујемо.

Сјајне песме које
Дара пише
Све имају јединствени клише.
Сваког редом оне
освајају
Јер чудесну лепоту
имају.

Свима нама веома
је драга
Таква личност као
што је Зага.
Са лакоћом песме
обликује
Сваки
стих
се
изврсно римује.

Чавићевом
делу
свак се клања
Хроничар је свих
важних збивања
Поред тога, он и
песме пише
Женско срце за
њиме уздише.

Љуба нам је песник
светско гласа
Љубимац је литерарних маса.
Хаику је специјалност њена
Ту је она неприкосновена.
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Имамо и тако светлог лика
Као што је наша
дивна Живка.
За писање има
много дара
Зато треба што више да ствара.

Посебно се ми дичимо тиме
Што нас краси и
Жарково име
Он је стожер клубских активности
Песме су му врхунске вредности.

Ту је још и једна
дама фина
Са именом лепим Георгина
Њене песме бисери
су прави
Све честитке како
их састави.

Ето тако, схватићете лако
Што сам и ја поносaн овако.
Јер припадам тим
драгим људима
И увек се дивим
свима њима.

Љубитељи лепог
штива знају
Дивне песме одмах
се познају.
Забораву предати
се не сме
Да и Мира пише
такве песме.

Кад бих неки ја чаробњак био
У срце бих све њих
уградио
Да ми срце будно и
кад спава
Песме њине стално
отку-цавa.
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СЕКУЛА НОВАКОВИЋ
Ужице – Србија
ПЕСМА О ВЕЛИКОМ ПЧЕЛАРУ
Посвећено Миодрагу Петровићу Чкаљи,
легендарном ужичком пчелару
Има један пчелар стари
Сви га редом зову Чкаља
Због хиљаду лепих ствари
Спевати му песму ваља.
Гледао је пчеле жедно
Још док беше мало дете
Дивећи се како вредно
Са цвета на цвет лете.
Већ тада је добро знао
И то није хтео крити
Када буде одрастао
Да ће врсни пчелар бити.
И тако је баш и било
Кад је школе завршио
Што желео то се збило
Пчелињак је оформио.
Познат пчелар постао је
Пчелињак му к`о рај блиста
Ту осећај стално траје
Да си у сред светилишта.
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Сви пчелари Чкаљу добро знају
По нечему још га препознају
Са свих страна дођу у Ужице
По његове чувене матице.
О пчелама он зна много
На њима би лако мог`о
И докторат одбранити
На Сорбони профа бити.
Он је увек ведрог лица
Још га краси фина фаца
Па понека лепотица
И сад за њим поглед баца.
Не осећа жива душа
Како време са њим тече
Свак` би мог`о да га слуша
По цео дан и цело вече.
Има диван пчелар један
У свему је изванредан
Сретнеш ли га не губи времена
Дај му наклон до самих колена.
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СЛОБОДАН ЦВИТКОВИЋ
Шид – Србија
ДА ЛИ ЗНАМО
Пријатељи мили, стари и млади,
да ли знамо, да ли се сећамо,
како је сада у нашем завичају?
Какве нас лепоте тамо чекају!
Сви спомињемо родно село,
које срцу пружа милине и чари.
Ипак остаде тужно и невесело,
у њему сада живе само стари.
Безбрижно детињство и младост
предивним успомена су посути.
Ал' сваки од нас ту милину остави.
Родитељски двори осташе пусти.
Некада пуна идиличне топлине,
празна кућа сад емоције убија.
Убија и чежња што трује душу,
стварајући осећај који срцу не прија.
Не може ни најлепша ружа
да процвета и селом мирише,
ако нема младости руке да пружа,
цвет убере и диван мирис удише.
Иако смо га сви ми увек волели,
са тугом у гласу сад се питамо;
„Да ли знамо зашто смо напустили,
наше село да пропадне оставили“?
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СНЕЖАНА МИЛАНОВИЋ
Цирих - Швајцарска
СЕМЕ
Семе на утрини мрави разносе
зимницу спремају...
Семе на утрини остављено
у заораној бразди времена
на зарђалом плугу судбине...
Остарела рука, слабашна нејака
чупа травке цветне на пољани
да мири као сећања у дугим
зимским ноћима док ватра гасне
на огњишту вековном...
Кћери и синови незнаних предака
на ледини живота куће граде...
Нема иконе на зиду, тамјана, свеће
ни молитве... не чује се песма девојачка,
сватови овим сокаком више не пролазе...
Стари шаров у вечним ловиштима
мир свој тражи док зарђала брава
на амбару шкрипи у сећању последњег
Немањића, Бранковића, Обреновића...
Семе на утрини мрави разносе...
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СЊЕЖАНА ЛУКИЋ КУКИЋ
Појезина, Дервента – Република Српска
MAJЧИНO ПИСMO
Jутрoс у oсaм стижe ми писмo
прeпoзнaх мajчинa дрхтaвa слoвa
пишe ми oдaвнo чулe сe нисмo
пa joj сe скупилo тугe дo крoвa.
Кaкo си, кћeри, jeси ли здрaвa?
Стрeпњa ми нeкa нeдa дa дишeм,
нe мoжe мajкa мирнo дa спaвa,
пa узeх, eвo, писмo дa пишeм.
Зимскe су нoћи прeдугe, тeшкe,
хлaднoћa oкo срцa сe свилa.
Дoђe ми нeкaд дa крeнeм пjeшкe
дa вaс зaгрлим, eх, дjeцo, милa!
Рaзишли стe сe свудa пo свиjeту,
мajчинa душa жeљнa вaс oстa.
Нeћу дa кривим судбину клeту,
у oвим дaнимa Вeликoг пoстa.
Пaдajу сузe нa пaпир биjeли
нa свaкo слoвo пo jeднa кaну.
Прoћи ћу, мajкo, свиjeт циjeли
дa сe исплaчeм нa твoмe длaну.
Нajљeпшe дoбa живoтa мoгa
бjeшe дoк си мe крилa пoд скут.
и ja сaм жeљнa дoдирa твoгa
у хлaднoj зeмљи дрхтим кo прут.
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СПАСОЈЕ ЈОВАНОВИЋ
Добој – Република Српска
ЛИЧИМ
Да ми није неког огледала,
машта моја никад не би знала,
на кога ли моја глава личи,
по изгледу, ил' по некој причи.
Умијем се, обришем пешкиром,
косу чешљам и фризуру правим,
мало креме и мало мириса
да миришем када се појавим.
Појавом се, улицама шетам,
чини ми се свак у мене гледа,
неко рече од мене кријући,
доста личим на мојега ђеда.
Шетам даље са пуно поноса,
чини ми се, нијесам га обрука,
ех, да ми је сада срести ђеда,
па да види одраслог унука…
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СТЕВКА КОЗИЋ ПРЕРАДОВИЋ
Бања Лука – Република Српска
ОДЕ КУМА
Посвета куми Зорки Паликовић, 1914-2015.
Бистроума
Ногом с друма
У сто првој
Оде кума...
Пресели нечуј
Са бријега живота
И Принципов вијек
Под бусен ока
На црквени прах
Без земнога плота
Просу се пун врч
Преврелих љепота
Уздиже се јек
Молитвеног поја
Из десет матица
Материног роја
Сјатила се дјеца
С удаљених кота
Сузoм да замеде
Матичњак живота
Оде, оде, кума
Испод шљиве бијеле
Да на брду хумки
Сакупља мелеме
273

ГОРИ ЛИЛА УОЧИ ИЛИНА - 2021.

СТОЈАН КАШТЕРОВИЋ
Брчко Дистрикт БиХ
ПОЖЕЛИО САМ
Пожелио сам и тебе и њу,
пожелио сам и сестру и брата,
пожелио сам оца и мајку
и кућна храстова врата.
Пожелио сам прашињаве путе
и оне пјесме што их село пјева,
пожелио сам моје другаре,
шуму и гај са пјесмама шева.
Пожелио сам и лавеж керова
што по цијелу ноћ селом се разлијежу
и шарену мацу што мишеве лови
и узрелу бостанову вријежу.
Пожелио сам кћерку љубави
која ће сутра добити и брата
пожелио сам родно двориште
и твоје руке око мога врата.
И ону стару липу крај бунара,
остарјелу крушку и крај плота дињу
и шкрипу ђерма предвечерје
пожелио сам и тебе и њу!
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СТОЈАН СЈЕНЧИЋ
Црквина, Шамац – Република Српска
СЛАВКО
Сјећам се, вратио сам се са ратишта
и кренуо у зелено моје поље.
Вјетар је њихао млада кукурузишта.
Ја сам се на родној груди осјећао најбоље.
Таласало се велико море, зелено,
ја сам помагао родитељима својим.
Чују се рафали, ратиште није далеко.
Срећан сам што још постојим.
Бацих преко зелених поља поглед
изненада спазих пријатеља Славка.
Он диже руку, поздрави ме, зна он ред.
Зелене се поља, сунце већ на заласку.
Црвени залазак, сутра ће, кажу бити кише,
у даљини се, Вучијак, видим, плави,
ја то гледам, то ме јако инспирише.
У мени се нова воља за животом јави.
Славко и ја расли смо поред Босне која руши оранице,
најљепше дане провели смо на обали.
Кренули смо крвљу да цртамо границе,
лијепи дани наши са животне сцене су нестали.
Тамна ноћ на обали, крв се леди,
ров се налази недалеко од воде хладне.
О, како да се ово непријатно изненађење побиједи.
Поноћ прошла, само ради плијена раде звијери гладне.
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Некад ме је у ово вријеме хранио смијех дјевојака,
бијеше то вријеме пуно романтике.
Сад кад дође смрт из мрака,
умјесто радости ја чујем смртне крике.
Тад иза себе благи глас чух:
Дошао сам мало ради друштва.
Препознах пријатеља Славка, радосно узвикнух:
О, не знам да ли је ово сан или јава.
Дошао је лагано и тихо смо причали.
Ја сам у друштву у ноћи тамној
стекао нову снагу, сви су страхови нестали,
мислио сам: сад лакше тече живот мој.
Чује се клокот воде у тами,
Славко је остао до краја моје смјене.
Мислих да нас је много, а били смо сами,
оставио је снажан утисак на мене.
Једног јутра он је отишао иза далеких гора
и оставио своје родитеље уплакане.
Згаснуо је његов живот попут метеора,
а они су чекали да се врати, ноћи и дане.
Плачи Посавино, твоје чедо лежи на планини.
Надвили се облаци над планином.
Ког куће чека мајка да се врати син једни.
О, пријатељу зар да ти планина буде родни дом.
Субота је требало би са друштвом на игранку,
са којима си досад одлазио радо.
Ти још увијек лежиш на пропланку,
кише, вјетрови, олује шибају твоје тијело младо.
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Вољели смо отићи на по једно пиће,
кад се заврши радно вријеме,
за тебе све исто, дан, ноћ или зора свиће,
ти се пријатељу не одвајаш од хладне стијене.
Сад су године кад је вријеме за твоје покољење,
јер увелико се твоји вршњаци жене.
Умјесто дјевојака, теби су друштво хладне стијене.
О, зар је морао твој живот да увене.
Звоните звона, немојте дуго стати,
нек се ваш звук далеко, јако далеко чује,
све док се уморно тијело у родни крај не врати.
Нека га звоно прати, док последњи пут путује.
Кренуо сам једног кишног дана на пијацу,
видио сам тад Славкову мајку, тужну, тиху.
Спазих сузе на њеном лицу.
Нико, каже она, да бар да утјеху.
Сливају се сузе низ лице њено
заједно са кишом која је падала,
како да утјешим срце њено рањено?
Да ће Славко доћи жив,она се још нада.
Неизмјерно мајка свога сина вољаше,
освануо је дуго очекиван повратка дан.
Мртвога сина мртва мајка дочекаше,
заједно су кренули у вјечни сан.
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ЦВИЈЕТА ТЕШАНОВИЋ
Бијељина – Република Српска
ОЈ, СРПКИЊО !
Господ те је дао
са свиленом косом,
руменим образом,
уснама прекрасним,
ко пупољак руже
надојен росом...
О љепоти твојој
далеко се чуло.
О њедрима красним
што јелек је скрио,
санак, најмилији...
момцима је био!!!
Ој, Српкињо мила,
ту љепоту твоју
мајка изњедрила...
Господ се постара
за све што ти треба.
Ти, ни свјесна ниси...
љепша си, од неба!!!
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ЦВИЈЕТА ТЕШАНОВИЋ
Бијељина – Република Српска
ХАЏИ - ПЕТАР ПЕТРИЋ
Манастир је мали
у Бијељини остао!!!
Храм Духа Светога
он сам је постао!
Јеванђеље смјело,
он у срцу носи…
Хаџи - Петар Петрић;
Љубав, Наду, Вјеру
Кроз народ проноси!!!
Куд год крене,
народ њега позна!
За свјетиљку такву,
лако се дозна…
Радост, љубав и весеље
око себе шири!!!
Јер, једина Нада наша,
Христос мили,
у његовом срцу, живи!!!
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АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЋ МАТИЋ
Братунац – Република Српска
ЖЕНСКИ РОДОСЛОВ
Да никад не заборавим
Твоју сребрну косу и копче од звијезда
Како су се расипале кад расплетеш плетенице
Да никад не заборавим како одлажеш доламу
И лијежеш у постељу од шлинге и вуне. Задња.
У соби пуној кревета. Као Сњежана.
Нас је увијек везло и гребало као неко проклетство
На разбоју, усуд додавао шару чемерне
Сваки пут кад си ткала за Оне најмлађе
Неку родиш за ратове
Неку за сватове
Катуну изнад облака
Не може ништа муња из облака
Ипак, нема грома који нас није ударио.
По сред срца.
Рађала си стопанице
И једну с жигом пропалице
Да никад не заборавим наслијеђе
Златом везене доброте од које се срца прије реде полове
И да се не чудим што ме је раскрварило трње
То је само завјет и шиљак из круне Прамајке
Задјенут крст у слап плетенице
Срп из поља елдије и пшенице
Уткани жиг и знак у јелек
Да не заборавим одакле потиче лелек
Мене за тобом...мене за тобом...мене за тобом
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Да не заборавим гнијездо сјенице
Ивањски кријес из зјенице
Рику срна и јелена кад су убили прадједа
У којем ми се огледалу образ огледа
И како сам од последње
Оне најмлађе
Наслиједила кратере ко уткане знакове
Очи што вас уназад гледају
И чудно лице Прадјевојчице.
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АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЋ МАТИЋ
Братунац – Република Српска
НЕЋЕ ДА БЕДЕМ ЈАЧА
Тражила сам корјен сузе
Мислећи, ако га откријем, можда и сакријем магматично
вруће трагове
Који су ми похарали биће, лице и урезали подочњаке
Само ми не говори мораш бити јача
Била сам
Зато умјесто образа носим долине плача
И свједок су пораза пред обличјем кукавне свијести и исих
таквих пести
Опсесиво купујем огледала
У истовјетној причи из њих ме гледа једна што ми на мајку
личи
Не говори ми да ишта морам
Мени су давно саљевали страву
На кашику.
Разлило се олово на троглавог пса
Тетка је рекла ,,Боже опрости,,
Послије тог, свако ме пашче ујело
И нису ме пелцовали против богиња и зла
Сузе су развиле антитијела
Нећу да будем јача, нејач је моје пребивалиште
Ако имаш руке што носе за обоје
Даћу ти да понесеш панике, тахикардије и ружне навике
Да вјерујем у добре намјере и ријечи слатко размазиве
Укус који остане горак је
Као кад састружеш празне вериге
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Нећу да будем јача
Ја бих да сакријем главу крај твоје кључне кости
И да то буде последње мјесто
Кад ми Бог једном, сузе и душу опрости…

286

КПД „ВАСО ПЕЛАГИЋ“ ПЕЛАГИЋЕВО

АЛЕН ЏИНИЋ
Бања Лука – Република Српска
ИЗУЗЕТНА ЖЕНА
Њeгуj истину кao љeпoту свojу
Дoк тe нe oбмaнe живoтнa сjeнa,
Нису тe прeпoзнaли сaмo пo крojу
Jeр, ти си тaкo изузeтнa жeнa.
Чувaћу зaтo истину твojу
Нeмoj дa си уoбрaжeнa.
O њeнoj нaрaви тeшкo je штa рeћи
Jeр мe oнa кao и вриjeмe вaрa
Живoт ми нe прeстaje тeћи
Дoк имaм тeбe и прeгршт пaрa.
Искуствa нeмaш и нeћeш ни стeћи
Зa штo имaш пoтрeбнoг дaрa.
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АЛЕН ЏИНИЋ
Бања Лука – Република Српска
ТИ И ЈА
Гдje ћeш сaдa лудo ти
Нeмaш ли oзбиљнe нaмjeрe
Скупи свoje крпицe и снe
Дoђи штo приje пo мeнe
Бaш си жeнскa луцкaстa
Нeмaш прaвoг рaзлoгa
Вoлиш сaмo тужнe снe
Jeр вoдe дo мeнe.
Дa ли ћeш мe схвaтити
Кaд стaрa звoнa зaзвoнe
Ил ћeш сврaтити
Дa причaмo o тoмe.
Ниси никaд билa глупa
Aли си сe прaвилa
Пa смo сe нaс двa гoлубa
Сaмa сoбoм дaвилa.
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АНЂЕЛКА МИЛИЋЕВИЋ
Шамац – Република Српска
УЧИШЕ МЕ...
Учише ме да све волим
И да никад ја не лажем
Да поштујем туђе као своје
Ако немам чиме,
Бар речима да помажем.
Учише ме о доброти
Као метак грех да стигне
Ако пада неко близак
Помози му да се дигне.
Рекоше ми да прешутим
Кад ми за добро узврате зло
Да ходам дигнуте главе
И кад ми под ногама руше тло.
Рекоше ми отац и мати
Да увијек све дође на своје
Само стрпљења мораш имати
Бог гледа све кораке твоје.
О доброти научише ме све
Али једно не научише ме
У љубави да се не дајем цијела
Немају сви људи велико срце
И не воле онако, како бих ја хтјела.
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АНИ СТАЈКОВА ИВАНОВА
Пловдив - Бугарска
УНИВЕРЗАЛНА ЉУБАВ
Као нестварна фатаморгана ћутиш,
док сјајне планете круже по свемиру.
Знам да сада не можеш ни да наслутиш,
шта спава у болној души, у мом немиру.
Жар страствених ноћи из нашег кревета,
попут огњишта у мојој души гори.
Ево већ је почела седмица девета,
како ми болна туга, сећања двори.
Радост је цела кад се две реке сретну,
па се помешају тихо, нежном снагом,
тад једна другу у своју душу метну,
те истим током плове ка мору драгом.
Дођи, па нека радост к`о некад цвета,
дођи, да душа изнутра срећу види,
дођи, па да зиму претворим у лета,
кад нам се у даху помешају флуиди.
Дођи не могу љубав из снова красти,
душа се већ спаја са болном самоћом,
снови ме сву ноћ воде кроз област сласти,
хоћу да те грлим са нежном финоћом.
Као жеђ пијем горчину, слутећ топлину,
изгубљена у пустињи трошим дане,
поглед ми блуди кроз прашњаву даљину,
не видим ништа сем плаве фатаморгане.
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ВСЕЛЕНСКА ЛЮБОВ
Във чудото, миражно и до днес,
когато пърхат в космоса планети.
Когато звездното небе трепти нощес,
а с тебе сме взривените комети.
Когато се разтапя светла жар
в постелята, горяща кат’ огнище.
Когато благослов вселенски сипе дар
с богата щедрост – като коренище.
Когато се събират две реки
в река голяма със неустрашима сила
и във вените страстта и закипи
с вселенска мощ, сто вълни родила.
Ела и донеси ми радостта
в една прегръдка – божествена и силна.
Ще се слеем със земята и пръстта
в целувката и пареща, умилна.
Ще изпием горест, жад и топлина
в чудото любов – миражно и космично.
За миг жаравата на страстните тела
песен влюбена ще пее. И лирична.
Взривените планети не търпят прегради.
Те любят в ритъма космичен, в стон нощес.
Вселената ни праща земните наслади
по небесна кройка, с приказен финес.

291

ГОРИ ЛИЛА УОЧИ ИЛИНА - 2021.

БЛАГИЦА СТАНОЕСКА
Скопље – Сјеверна Македонија
ЛЕТО ГОСПОДЊЕ 2021.
Више хладно него прегрејано
урокљивим очима следи ми судбину
сунце киша, киша сунце
усплахирено време пати
јадикује или улудо се смеје
као бурна историја срца
касни ноћу, изјутра и у подне
хладовина, врелина
мењају ритам
по стазама, шумама и њивама
и зраче свеже мило
или потмуло, труло
да се разазнаје
крик олује и светост сунца
да изаће свет на крај
и дивље и питомо.
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БЛАГИЦА СТАНОЕСКА
Скопље – Сјеверна Македонија
МАЛИНЕ
Црвене се ко бобице крви
набубреле од зрелости
и не знам ко ће бити први
у откидању од радости.
Зелене су латице лишћа
брошеви младих гранчица
која од које гушћа
пиедестали малиних младица.
Ово жарко воћно зрневље
блиста од покоре руменој боји
каква сласт кад се самеље,
а усни жрвањ црвено обоји.
Сакрили су здравље у малене утробе
од љубави сунчаних лоптица
зато су мета слатко-киселе пробе
у част сочних здравица.
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БЛАГОЈКА ПЕТРУШИЋ СТОЈАНОВИЋ
Шамац – Република Српска
ЗВЕЗДО МОЈА СЈАЈНА
Ти си Северњача звезда која не зна да крене,
а ја она мала што је на југу сама стала.
Звезда си за којом моје срце од младости вене,
која трепери, а кренути не зна, јер је закуцала.
Крени док месец стоји, не прави мрачне сене,
а ја ћу гледајући у тебе о срећи снити.
И зваћу те себи да си ту ближе поред мене
и не бој се, ја ћу те сјајем својим сакрити.
Ујутро кад сунце изађе, неће сјати звездице,
недоступна ћу ти бити, јер ми се спава.
И пришуњаћу ти се тихо и дати своје срце,
ваљда ћеш сватити шта је љубав права.
Јутра ће бити наша, нека нас месец не дели,
загрли ме снажним сјајем и привуци себи.
Задржи ме макар, па нека свиће и дан бели,
ако ме пустиш опростила ти никада не би.
Врелим уснама ме љуби, па нека све стане,
кад нас заједно виде јасно ће им бити свима.
Звездо сјајна бићемо заједно све ноћи и дане,
а нас двоје, звездо моја, бићемо међ срећнима.
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БЛАГОЈКА ПЕТРУШИЋ СТОЈАНОВИЋ
Шамац – Република Српска
МОЛИТВО МОЈА
Тражила сам те сама по свуда,
тражила сам те све до мрака.
Ходала и нисам знала куда,
тражила трагове, трагове опанака.
Тражила те и никако те не нађох,
нема те, нема, а срце ми се следи.
Као да си се са целим светом посвађао
и питам се да ли те тражити вреди?
Слику ти гледам, погледом милујем,
молим Бога да ми те нађе и подари.
А ти ни да се јавиш док сама болујем,
циљ ти је да нам све ово поквариш.
Ни сама не знам до када ће ово трајати,
видећу колико је тачна интуиција моја.
Ја немам зашто, али ти ћеш се кајати,
волећу те више од живота, Молитво моја!
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БОЖИДАР СТАЈИЋ
Њемачка
КИШОВИТО ЈУТРО
Добро јутро, дјевојко љубљена,
уз тихи шапат кише ти желим,
спавају ли још ока два снена,
пољубац тек да им удијелим.
Јутро је, ти остани мирна,
хладно је вани, али ту сам ја,
и не дам да свјетлост безобзирна
украде те мени из топлогa сна.
Загрљај мој ти само обуци,
ту почиње наша вјечност мала,
њежно се уз мене привуци,
сањај даље тамо гдје си стала.
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БОЖИДАР СТАЈИЋ
Њемачка
РАДОСТ
Радујем се очима тим
и љубим их срцем свим,
и рукама бијеле боје,
око врата док ми стоје.
Радујем се њеном гласу,
њеном ходу, њеном стасу,
њеној коси што мирише
као цвијеће послије кише.
Радујем се срцу њеном,
најбољом је чини женом,
волим увијек када ту је,
све ме њено обрадује.
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БОРИСЛАВ БОРО НАГРАДИЋ
Батајница – Србија
ПОСЛИЈЕ МНОГО ГОДИНА
Сретосмо се послије много година,
стојимо сами поред кафанског стола.
Премотава се филм наших срећних дана,
а срце и душа дијеле се на пола.
Пред нашим очима лете старе слике,
из најсрећнијих дана младости наше.
Тужна сјета разбукта немир у нама,
а на образима сузе засијаше.
Шетали смо некад ливадом крај потока,
док су славуји у гори пјесме вили.
Рука у руци, а ми заљубљени,
најљепше снове о срећи смо снили.
Од богатства имао сам само тебе
и дворац сам ти у срцу саградио.
Ал' ти си га једним потезом срушила,
живот ме тугом и самоћом наградио.
Очи моје остале су на теби,
усне моје само твоје име зову,
руке моје твој топли загрљај траже,
нећу живот без тебе, нећу љубав нову.
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БРАНКА С. РАЈКОВИЋ
Зуце, Београд – Србија
ОХ, КАД БИХ МЕСЕЦ БИЛА
Ох, када бих Сунце – или Месец била
свуд бих стигла где сам наумила.
Видела би реке и планине, обишла бих шуме и долине.
Шетала бих од јутра до мрака, селу дошла, где свира
свирајка.
Посматрала бродове, и море, капетане који дивно зборе.
Опет кажем – кад бих Месец била, отишла бих до те реке
Нила.
Да посматрам од јутра до мрака, има свега родила је мајка.
Ил' родила, или окотила, својим оком увек би мотрила.
Имам жељу да погледам, шта то има тамо.
Вода им је пуна животиња, свега има, па и крокодила.
Опасни су џаба их је била.
Опет кажем – кад бих Месец била, ја бих пуно места
посетила.
У сваки бих атар завирила, да све видум, шта природа има.
Ил је вулкан или је планина, родна поља, нек ми је милина.
Кад свечери заљубљени млади, воле Месец, шта ту да се
ради.
Драга драгом кад седне у крило, до ујутру, ту је свашта
било.
И ту кажем; кад бих Месец била, скрила бих се, кроз облак
вирила.
Љубави је и било и биће, тај напитак, најслађе је пиће.
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БРАНКА С. РАЈКОВИЋ
Зуце, Београд – Србија
ШТА СЕ ДОГОДИ
Нешто се код нас догађа.
Све нам дође изненада.
Лете гранате са висине, и наш народ недужан гине.
Њима то ништа не смета, кад наш народ бије њихова
ракета.
Кад удара, у наше болнице, где се чује плач тек рођене
дечице.
Натовски пилоти, и оне ваше жене злобнице, не ћете имати
среће.
Тучете колону људи, која се мирно креће.
То је велика срамота, памтиће се, док је људи, целог
живота.
Погодисте путнички воз, путника пун, диже се црвени
пламен и дим црн.
Замислите, како то изгледа, одакле људи толика освета.
Сад паметан буди, да има таквих себичних људи.
Горе вагони, пуни људи, деце и жена, нема спаса из
пламена.
Осташе само угљенисана тела, извади се понека чизма, ил'
ципела из пепела.
За злочинце то не важи, што родбина своје тражи.
По пепелу, ћерку или сина.
Неко тражи сестру брата, тужно плачу и кажу, не било,
нигде, рата.
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ГОРДАНА БАКУРЕК
Бања Лука – Република Српска
ТУЂИНА
Коме песме да пишем,
кад ми туга срце мори?
Нема никог да ми каже:
„Хеј, љубави проговори.“
Бејах срећна некада,
ко чаробна врба из вреса
али срећа кратка беше,
отргоше је плава небеса.
Сад плачем, сузе роним,
у туђој самотној даљини.
Свако своме благу хрли
а ја сама и очајна у туђини.
Немам мира ни спокоја,
док не пукне зора бела.
Тада снивам, ал' узалуд,
ко би са мном из пепела!
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ГОРДАНА ИЛИЋ
Добој – Република Српска
ОТИСАК ГОРЧИНЕ
Звукови одлазећег хода твог, звоне.
На лицу времена парадокс живота.
Одлетела птица, посртаји на длану.
У мртвом чвору будне сенке
без хлеба, без мрва.
Самоћа се прелива, па гуши.
Цветови битка у пролазу,
бол искри на души.
Како без тебе дизати јутра,
пратити уморну ноћ.
Празнином гледати сутра,
како да затомим бол.
Листопадом свенуло дрво,
у корену отисак горчине.
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ГОРДАНА ПИРЕЛ ЗЕЈНИЛАГИЋ
Вирцбург – Њемачка
БУДИMO ЉУДИ
Уздигнутe глaвe
и дoстojaнствeнo
пркoсим живoту.
С oсмиjeхoм
скривaм сузe
плaчeм тихo - у сeби,
кao мaлo диjeтe.
Oгoрчeнa нa свиjeт
пун пaкoсти и злoбe,
бeз трункe дoстojaнствa.
Људи су свe,
сaмo нису људи.
Moja бoл дубoкa je
срцe рaњeнo - крвaри
душa - прaзнa je.
Oсвиjeсти сe чoвjeчe
вeћ jeднoм!
Буди плeмeнит!
Буди пoштeн!
И шири љубaв зeмљoм!
Зaсиj љубaвљу свa пoљa
дa будeмo jeдaн Цвиjeт!
Чoвjeчe - прoбуди сe!!
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ГОРДАНА ПИРЕЛ ЗЕЈНИЛАГИЋ
Вирцбург – Њемачка
СЛOБOДУ НAM НE ДИРAJTE
Зaштo сe судбинa сa нaмa пoигрaлa
Дoклe трпjeти бoл и пoнижeњa?
Зaр нису у Бoжjим oчимa сви људи пoтпунo исти,
Прихвaћeни, кao jeднaкo вриjeдни.
Истинa бoли приjaтeљу.
Прoгoнили су нaс стoљeћимa
Гaзили, пoнижaвaли и уништaвaли.
Прoдaвaли нaс кao рoбљe.
Истриjeбљивaли кoриjeнe нaшe,
Рaзумиjeш ли нaшу бoл приjaтeљу?
Нaмa je дoвoљaн oсмиjeх и мaлo душe.
Пo кoja тoплa риjeч, мaлo прaвдe и слoбoдa мисли
Дa лeтимo плaвим прoстрaнствимa.
Дa живимo срeтнo пoд вeдрим нeбoм,
Aл`, у СЛOБOДУ НAM НE ДИРAJTE!!
Кућe нeмaмo, aли срцe и душу имaмo.
Зeлeнe ливaдe и стaри друмoви су нaшe рaдoсти,
Tугe, нaдe и нoви изaзoви.
Циjeли живoт сe сeлимo, путуjeмo, тo нaм je у крви.
Гoдинaмa и стoљeћимa смo нa путу бeз грaницe.
Дoстojaнствo и љубaв су нaм звиjeздe прaтиљe,
Mи игрaти никaд`нe прeстajeмo, пjeсмa je живoт нaш.
Игрajмo приjaтeљу пoд нeбeским свoдoм
Игрajмo бићeм свojим, душoм и тиjeлoм
Игрajмo уз вaтру, нeкa игрa нaшa, никaд нe прeстaнe.
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ДАНКА АВРАМОВИЋ МИЈАТОВИЋ
Београд – Србија
ПЛАВА БУКТИЊА
Гориш у мени буктињо далека,
јер несвесно грех сагреши створ,
да пред тобом ето,
грешна стојим и за опрост милостиви молим.
Сунце си на сваком уранку,
дозволи,
да окајем речи
у овој замршеној животној трави,
не чине радост мале ствари.
Свако јутро витице ми плете,
златно уплитање, злаћано песнички везе и,
на пучини разлива светлост,
преко трновитог брега.
Високо, до самог неба.
А ти, плам си исконске среће,
у плавом царству,
бићеш и мој дом,
видим, да ће ме дан затећи уз огњиште
и да ће за мном пиштати само птице.
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ДАРА РАЈШП
Ужице – Србија
ЉУБАВ ЈЕ...
Љубав је ваздух који се дише...
Она је и Сунце после кише.
Пуна је маштања и сања...
Снова пуних идеала и знања.
Љубав је неуморна птица.
Њен цвркут свакој души годи.
Из ње се чедо роди.
Љубав је стрепња у души,
ко воли, труди се да је не угуши.
Љубав је цвет у роси,
што моћном ветру пркоси!
Водиља је света!
Ма где да је, ником не смета.
Љубав је мирисни цвет који се даје,
пчела на цвету, лептир у лету...
Свима годи, свако моли да му се догоди,
да вечно траје, никад не престаје...
Љубав је кад неком руку даш,
кад му је тешко...
Најлепше осећање двоје људи,
топлотом сва чула буди.
Љубав је све лепо што постоји.
Љубав ничије године не броји!
Љубав је од постања...
Краљ и сиромах исто јој се клања!
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ДЕЈАН СПАСОЈЕВИЋ
Зворник – Република Српска
КРИВЕ ДРИНЕ
Не исправљај криве Дрине
Слабашан си немаш чиме
Оне теку како теку
Од кривина праве реку
Можеш шта год хоћеш рећи
Ал ће тећи, тећи, тећи…
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ДЕЈАН СПАСОЈЕВИЋ
Зворник – Република Српска
У НОЋИ...
Загубила се ријеч
Коју сам хтјео да кажем,
Осјетио сам несносну потребу да ''мрзим''
Чежња и ехо ћутања пловили су кроз ноћ.
Ријечи су се бесповратно губиле
Одлазећи нијемо у даљину,
Носећи са собом притом последњи дјелић сна!!!
Запитах се, да ли она зна да сам почео да мрзим, све!
Предмете, људе,
Себе као главног кривца за нешто,
Ваљда непознато и безвриједно
Одговор ниоткуд није стизао
Само су даљине и даље зуриле у мене, а ја?
Ја се вратих на почетак и кренух
У нову, стару грешку или побједу...
Полако, кроз вријеме!
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ДИНКО ОСМАНЧЕВИЋ
Бања Лука – Република Српска
АФОРИЗМИ
1. Млади су наше златне резерве, депоновали смо их у
иностранство!
2. Кад стекнемо имунитет крда, бићемо мирни до
клања.
3. Више не могу опсовати државу, немам шта!
4. Дресура је једини спорт у коме магарац може да
јаше коња.
5. На Балкану је лаж највећа истина.
6. Носи маску прије и послије јела, носи маску током
пражњења тијела.
7. Висибаба најављује прољеће, а виси и деди, и већ
одавно не најављује ништа!
8. Поштујте своје претке, мајмуни једни!
9. Похвалио сам се психијатру да више не причам сам
са собом! Ма, нећу да причам са будалом.
10. Некада су дјевојке својим будућим мужевима плеле
накурњаке. Да им буде топло око срца!
11. Пао ми је камен са срца, сад ме жига у бубрегу!
12. „Колико пара, толико музике. Свирам ко ми како
плати.“, повјерио ми се фудбалски судија.
13. Нисмо остали без гаћа, ево, носимо их на штапу!
14. Сваку рђу мораш подмазивати.
15. Политичка укрштеница: Политичар са слике један
усправно, волио би да види политичара са слике два
водоравно!
16. Пуно блеји, јер му нису све овце на броју.
17. Док је Лала дијелио чварке, Соса је примала
кобасицу!
18. Они који нису хтјели да им вјечно продају маглу,
ухватили су маглу.
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19. Није важно колика ти је игла, важно је да
задовољиш пацијента.
20. Након честих заједничких дежурстава, медицинска
сестра може добити промакнуће, а доктор инфаркт.
21. Медицинари нас цијепе, а политичари деру!
22. Енглези су давно снимили Мућке, а ми их и даље
гледамо.
23. Кад нам вођа прдне, народ се усере!
24. Перите руке, и Понтије Пилат је вјеровао да је у
прању руку спас.
25. Преклапање Васкрса и Првог маја јасна је
симболика да радницима једино Бог може помоћи.
26. Тихомир је најбржи брзи тест на корону.
27. Да бих је освојио, морао сам јој се предати.
28. Рекох јој да желим бити њен. Одговорила је да
нисам свој!
29. Цурино цвијеће је цијела кита.
30. Жена ми је страствен пушач, али ја више не могу
издржати!
31. Ножем је избо своју пуницу. У затвору га прозваше,
Свети Георгије!
32. Мозак нам је златан чим нам га толико испирају.
33. Некада Бољи живот, а сада боли живот.
34. Немамо ништа, али и с тим што имамо, некако се
сналазимо.
35. Некима је тешко објаснити да је китара жичани, а не
дувачки инструмент.
36. Рекла ми је да је дјевица. Нисам знао да говори о
хороскопу!
37. Рекла ми је да је шкорпија. Мислио сам да говори о
хороскопу!
38. У јавној кући плаћате да бисте сексали. Из Бијеле
куће вас сексају, а ви опет плаћате.
39. Када вам запријете из Бијеле куће, црно вам се
пише.
40. Далеко вам Бијела кућа!
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ДИНКО ОСМАНЧЕВИЋ
Бања Лука – Република Српска
ВЕСНА И ДИВКО
Ускоро ће ноћ прогутати планину и њихово село
Бојку. Али, пастири су једну овчицу изгубили. Остали
дјечаци одвешће стадо у село, а Дивко ће остати у планини
да потражи несташну Асју. Неколико ранијих пута,
плавокоси дјечак враћао се у Бојку побједоносно, са
младом овцом преко рамена. Дивко је једва петнаест љета
бројао, али је био достојан свога имена; висок и снажан,
иако се још није потпуно развио, попут пупољка који се
почео отварати.
“Никада није овако далеко одлутала”, изусти и
немоћно рашири руке. Увукао се дубоко у планину, а дани
су постали краћи. Мора се одмах вратити, у противном,
ноћ ће га затећи далеко од Бојке. Чврсто је стезао свој
буздован. Хтио се окренути, још само дјелић времена
дијелио га је од одлуке. И баш тада, пред Дивком се указа
старица. Изронила је, помисли, ниоткуда. Дуге сиједе косе,
избораног лица, у до земље дугачком гуњу, са бременом
грања на леђима. Погледи им се сретоше, њен бјеше мутан,
а младићев зачуђен, са помало страха.
“Одкуда си, жено?”
“То сам, младићу, тебе хтјела питати, пред моју си
кућу дошао”, завијала је старица. Показа на брвнару,
педесетак корака удаљену. Дивко се зачуди да раније није
запазио дим који избијаше испод баџе.
“Ја сам Дивко, син Вуканов, из Бојке сам. Тражим
овцу, из мога стада.”
“Залутале овце увијек су најдраже.”
“Сама живиш у планини? Не бојиш се звијери, жено?”
“Људи су највеће звијери, момче. Зови ме Ана, помози
ми око грања и моћи ћеш преноћити код мене. Добићеш и
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чинију топле чорбе, сигурно си гладан. Касно ти је сада
враћати се кући.”
Младић с лакоћом преузе старичино бреме. Повратак у
село, кроз планину, био би сувише ризичан ноћу.
Дивко је похлепно јео чорбу, сједећи за столом у углу
колибе. Ана је скинула гуњ и закачила га о греду. Мотала
се по колиби, поред огњишта. Обасјана пламеном ватре,
Анина хаљина постала је прозирна. Испод се јасно
осликавала њена голотиња. Упркос годинама, Ана је имала
лијепо, извајано тијело. Дивко престаде јести, али није
могао престати да је гледа. Осјећао је да га обузима
пожуда, као никада раније. Мушкост му се укрутила и
плашио се да се помјери, да старица то не запази. У исто
вријеме, замишљао је да устане, узме је у наручје и однесе
до постеље од кожа и сламе, у другом углу колибе. Силно
је желио скинути јој хаљину, раширити ноге и забити своју
мушкост у њену стидницу, све док не проспе сјеме по њој.
Наједном му се замрачио пред очима. Затвори капке
само на трен. Када је поново прогледао, пред њим је
стајала Ана, потпуно нага. Била је млада, дуге црне косе и
искежених, вучјих очњака. Узе га за руку и подиже од
стола. Поведе га ка постељи. Скочи на Дивка и обујми га
ногама око струка. Младић ослободи своју мушкост и
рукама је прими за задњицу. Осјети да му се уд пробија
кроз њену врелину. Ана га је гушила пољупцима.
Срушише се на постељу. Својим тијелом га је заробила и
увијала се у заносу над њим. Дивко је буљио у Анине
велике груди које су ритмичко играле пред његовим
очима. Од надолазећег сладострашћа, почео се трести, све
више, неконтролисано…
Пред зору, потјера становника Бојке, са бакљама у
рукама, уродила је плодом. Пронашли су Дивка,
полуголог, склупчаног око трулог пања. Тресао се у
грозници.
***
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Босонога дјевојка плесала је уз музику попаца, по
ливади прошараној пољским цвијећем. Ланена хаљина и
њена дуга златна коса вијориле су на повјетарцу.
Сакупљала је љековите траве и уживала у прелијепом,
прољетном дану. Траварству је учила од своје мајке, а
мајка од баке и тако генерацијама. Иако занесена травама и
игром, запазила је стаситог младића са буздованом у руци.
Приближавао јој се из долине жуборавог потока. Застаде и
дочека странца.
“Здраво била, дјевојко!” обрати јој се младић.
“И ти странче. Из далека долазиш?”
“Ја сам Дивко Вуканов, из Бојке сам.”
“Чула сам за твоје село. Са друге стране је планине.
Необично је да сам ходиш, далеко од куће и својих.”
“Трагам за неким, већ је седмо љето. Ја и мој буздован,
никога се не бојимо. А, и ти си сама. Лијепа си дјевојка и
неко би ти зло могао учинити, боље кући пођи.”
“Весна се зовем и нисам сама. Ту у шумарку је мој
побратим Стрибор. Он ме чува. Његове стријеле моје
душмане у срце погађају.”
“Мене је давно једна стријела погодила”, Дивко начас
обори поглед, “дуго ходам, седмицама, одморио бих пар
дана. Да ли у твом селу требају радника? Знам све послове,
радим за постељу у куту, и кору круха и мало чорбе.”
Весна и њен чувар, побратим Стрибор, одвели су
Дивка у њихово село. Бјелобријег је ушорено село, лијепих
дрвених кућа, а ограђено је и заштићено високим,
наоштреним кољем. Веснин дјед Војихна, ведри старчић
дуге бијеле браде, живи у кући близу јужног улаза у село.
У поодмаклим је годинама, и како су се кћерке поудавале,
а жена преминула, живио је сам. Требала му је помоћ око
пчела, коња и друге живине.
Снажни, вјешти и вриједни Дивко, наредних дана,
својим радом и залагањем у домаћинству, лако је стекао
симпатије Весниног дједа. Војихна је имао четири кћери, а
у Дивку је све више видио сина, којег није имао. Дивко је
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стекао још нечије симпатије. Сваког дана Весна је
обилазила Војихну и његовог радника. Доносила им је
свјеже млијеко и храну, али и дах свјежине и цвјетну круну
на глави. Разговарали су о селу и благу, о љековитом
биљу, планини и рађању живота у прољеће. Дивко се
осјећао пријатно и задовољно у Веснином друштву.
Посебно му се допао њен широки, искрени осмијех и ведри
поглед из небо плавих очију…
Сунце је најзад провирило иза облака. Претходних
дана, дажд се срушио на село. Дивко је поправљао плот
недалеко од стаје, а пчеле су зујале око оближњих трнки.
Весна му се тихо, на прстима приближавала, хтјела је да га
изненади.
“Видим те”, рече младић, није се ни осврнуо.
“Их, како си ме видио, зар имаш очи на потиљку?”
љутну се Весна.
“Не, али имам уши. Ниси била сасвим тиха.”
“А, зашто си ти тако тих и повучен? Чула сам у селу да
се распитујеш за неку жену, да ли те она мори?”
Дивко се намрачи, склони поглед у страну:
“Било је то давно. Срео сам је ненадано, у шуми, на
планини. Учинила ме је мушкарцем и дала ми је своју
љубав. Десило се чудо и нестала је. Оставила ми је немир и
жудњу. Годинама лудим и трагам за њом.”
“Знам за њу, и други су чули о њој, али је се
плаше и нерадо о њој говоре.”
“Ана се зове, да ли знаш гдје је сада?” Дивко узе Весну
за руке.
“Не, али свуда је има. Њено право име је Морана! И
није ти дала љубав, већ само пожуду. Дивко, љубав је кад
те заболи ту”, Весна прстом убоде младића у груди,
“љубав боли, али није болест. Пожуда без љубави је
болест!”
“Лажеш, љубоморна си и лажеш!” загрми Дивко,
“Само сам овдје седмицама вријеме губио. Сутра зором
одлазим, тражићу је док је не нађем!”
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Младић се окрену и журно оде подмирити благо.
Весни клизну суза низ образ.
***
Цијелу ноћ, Дивку се вртио један сан. Ана, лијепа и
млада, искежених очњака, лежала је обнажена и миловала
своје груди, бедра и међуножје. Палацала је језиком и
дозивала га. Онда би се појавила Весна, са вијенцем око
врата. Насмијана и ведра, плесала је по ливади…
Пијетлови су најавили Зарју. Младић је спремио свој
завежљај. Јак стисак руке са Војихном. Старац је склонио
поглед у страну. Очи су му биле црвене и подбуле, и
мушкарци понекад плачу. Дивко узе буздован и одлучно
изађе ван. Дочека га свјеже, росно јутро и мирис липе.
Корак по корак и Дивко је стигао до задњих кућа
Бјелобријега. Био је сигуран да га неко прати. Ситни
кораци су ишли за њим, настојали су бити тихи, али ипак
не довољно. Није се обазирао, само је убрзао ка узвисини,
према шуми. Наједном, ипак стаде и окрену се. Знао је да
ће угледати њу, Весну! Младић одбаци буздован и
завежљај и журно крену ка дјевојци, а она му потрчао у
сусрет. Чврст загрљај их споји, док се сунце рађало над
планином.
“Овдје, овдје ме је забољело!” Дивко стави своју
велику шаку на груди. Весна обриса сузе, вратио јој се
осмијех и ведрина.
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ДРАГАНА ДУЧИЋ
Ужице – Србија
ЧУДНА НЕКА ГОДИНА
Уместо светлости, тмина.
Уместо пуноће, празнина.
Превише суморна и тешка,
Чудна нека година.
Уместо насмејаних лица, тужна.
Уместо весеља, тишина.
Људи уплашени, усамљени,
Не поновила се никад , 2020. година.
Празне улице,
Страх се осећа на сваком кораку.
Одлази короно, молим те!
Депресивно је живети у мраку.
Да се нико не разболи,
Да се живот слави и воли,
Да нам се корона никада не понови,
Свим срцем тебе Господе молим!
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ДРАГИЦА ЂУРИЋ
Ужице – Србија
СИНЕ МОЈ
Не убиј звезду Даницу к'о звезду падалицу
јер, биће ти марк у души и нећеш имати мира!
Не кради цвећу росу, јер украшћеш душу своју
и плакаћеш тужан до гроба.
Сети се оних што робови јесу, што робови бише,
и оних чије се кости расуше земљом ти родном,
гробницама знаним и незнаним...
Заборавиш ли њих, газићеш мутне воде,
трње и камење и нећеш имати пута.
Ако ти моћ и сила постану светлост,
нећеш дочекати зору, јер сила увек згаснути мора!
Истину збори, рођени мој, свануће нови дан.
Знај, има нешто веће и од тебе и од мене.
Од почетка времена пише се књига живота.
Твоја још исписана није.
Не број громове, гледај напред.
Бог ти даде очињи вид на лицу!
Не заборави ни очи на потиљку!
Знаш, најчешће су те убијали с' леђа,
онда кад си дуго и много трпио,
кад си у својој доброти лако веровао.
Тад си најрањивији био.
Тешко је данас бити човек међу људима!
Не заборави, ти то јеси. Бог те таквог створи!
Децу храни Љубављу, Вером и Надом,
Светлостима живота.
Гледај оно што је прошло, видећеш оно што јесте!
И знаћеш пут свој, Сине мој!
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ЂОРЂЕ КРСТИЂ
Брчко Дистрикт БиХ – Република Српска
БИБЛИЈСКА
Ако би Адам
Поново тражио Еву
И којим случајем
срео тебе
ту би стао
јер не би морао
тражити даље
да је нашао
жену за себе
Адам би знао
А знао би Адам
Библијски човјек
Ако те остави
Или не дај Боже
Заборави
Бољу неће наћи
Када би тражио довјек
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ЖАКЛИНА МАРКОВИЋ МИТИЋ
Швајцарска
БУДИ МИ ШТО НИ ЈЕДНОЈ НИСИ
На месту где дели се јава и сан,
причај ми оно о чему свима ћутиш.
Своје срце стави на мој длан,
а онда грли, док разум не помутиш.
Нека уместо месечине чежња гори,
осећања нека остану пред нама гола,
уместо нас, нека љубав говори,
а све што те брине, дај мени пола.
Буди ми оно што ни једној ниси.
Пусти ме, да у чуда верујем,
у сваком данас воли више од јуче,
док грлим и љубим, пусти да претерујем.
Све док од пожуде ми лице не порумени,
од дивљих жеља, све у мени повилени,
и буди ... Буди ми, што ни један није.
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ЖАКЛИНА МАРКОВИЋ МИТИЋ
Швајцарска
ДОКЛЕ ОВАКО
Нападну ме чудне мисли често,
стално ме нека питања муче,
час притиска неизвесно сутра,
час оно што је било данас и јуче.
Да мењам јаву некад пожелим,
ал' не пита стварност шта хоћу и могу,
зато пригрлим све ломове своје, и пустим
да неизвесност миру подметне ногу.
Кад пита ме разум: Докле овако?
Можеш ли мало ко други људи?
Мораш ли главом кроз зид?
Зашто увек исто, твом спокоју пресуди?
Тада свако зашто добије своје зато.
Између главе и срца почне борба права,
али на крају, победник увек буде исти,
jер код мене се пита срце, а не глава.
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ЖИВКО ВУЈИЋ
Бања Лука – Република Српска
КРАТКИ ЖИВУЈИЗМИ
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Уби ме нејака ријеч. Пензија.
Ћутање је језик цијелог свијета.
Сизиф никада неће отићи у пензију!
Свака власт је окупаторска!
Сатира је мотор подмазан афоризмима.
Резултат свачијег живота је – смрт!
Путовање до оног свијета траје цијели живот!
Потребан нам је диктатор демократије!
Покварена роба траје читав мандат.
Писци пишу романе, а народ чита афоризме.
Ово данас је све даље од бољег сутра!
Новац не може без бројева, књига без ријечи, живот
без суза!
Никада нико није живио у будућности!
Није трагедија што је вођа слијеп, већ што то народ
не види!
Није страначки бити поштен, нити је скупштински
бити културан!
Није спреман за све, него је спреман на све!
Незапосленост је овдје презапослена!
Не свијетли ко не гори од љубави.
Нас и Руса 150 милиона. Питам се – шта би Руси без
нас!?
Најљепши дио живота је умирање – у љубави!
Љубав је најсвјетлији дио човјека и најпожељнији
његов владар.
Криза је све дубља, џепови све плићи!
Колико новац пуни џеп, толико власнику празни
душу.
Код нас се само робијаши надају бољој будућности!
Ко убија вријеме, и вријеме ће њега!
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Јуче је ово данас било сутра!
И најдужи живот је кратак!
Знамо да смо заједно јачи, али не знамо против кога.
Животни побједници су само они које је љубав побиједила!
Живот је најслађи тренутак вјечности!
Живот је кап коју смрт претвори у море вјечности!
Живим како знам. А како, то не знам.
Европска унија има будућност. Све док нас не прими.
Деколте је аутомат за ширење зјеница.
Два и два у счетири. Ако нису Срби.
Гласачи су ваши зато што нису сасвим своји.
Гинућемо сви до једнога. Док не запуца.
Богат је онај ко зна да није духом сиромашан!
Благо онима који брзо забораве, а дуго памте!
Афоризам је толико кратак, да му нико не може
упасти у ријеч
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ЖИВКО ВУЈИЋ
Бања Лука – Република Српска
НИШТА ЈЕ ЈОШ И ДОБРО
КАКО СВЕ НЕ ВАЉА
(или је све добро само ми не ваљамо)
Људи ко људи –
Једни кажу да није добро
Јер не ваља
Ја кажем да не ваља
Јер није добро
Трећи мисле да је можда
Због нечега и добро
Овако како нам је лоше
Четврти тврде да је ово данас
Све даље од бољег сутра
И биће савршено
Ако не буде горе
Пети су сагласни
Да је ништа још и добро
Како све не ваља
(Или је све добро
Само ми не ваљамо)
Зато питам себе и вас –
Ако је то тако
Зна ли неко
Шта ће из овога изаћи
И шта ће послије овога доћи
Јер све је више сеоских кућа
У којима има
Више димњака него људи
Мање прозора него телевизора
Више часовника
Него њихових корисника
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Мање балкона него телефона
Више празних соба
Него здравих особа
Све је више кућа
У којима нема ниједне књиге
А нема града ни села
Без неког писца
И врапци знају
Да су наши писци
Прворазредни биједници
Ако имају среће и дара
Па нађу доброг издавача
Одмах им подметну уговор
По којем се одричу хонорара
(Многи пишу а не бришу
А без честог брисања
Нема доброг писања)
Дјеца су некада
говорила родитељу
– Ти стално нешто читаш
остави већ једном ту књигу
да се слова мало одморе
Данас родитељи узалуд
упозоравају рођено дијете
– Покварићеш вид
остави тај мобилни
да бар мало одмориш очи
Некада су дјеца
слушала и поштовала родитеље
данас се родитељи
плаше рођене дјеце
како и не би
кад је на сцени
генерација непристојних
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(без основног поштовања)
Када сте видјели некога
да му је образ постао црвен
а поглед оборен од стида
када сте видјели некога
да је старијем уступио мјесто
у градском аутобусу
Некада су ђаци
слушали учитеље и наставнике
данас се ученици и студенти
исмијавају професорима
како и не би
кад је на позорници живота
генерација депресивних
улајкованих и улогованих
у једном дану не два-три
већ двадесет и три часа
како и не би
када на нашој естради
силиконска генерација
ни у чему не види смисао
осим оговарања по таблоидима
осим пирсинга и тетоваже
по свим дијеловима тијела
(чега се паметан стиди
тиме се будала поноси)
како и не би
кад су нарциси и ипсилонци
сами себи несвјесно
укинули будућност
Они немају сродне групе
Него твитер кланове
Нити праве навијаче
Већ фејсбук фанове
Они не иду у куповину
Већ само у шопинг
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Не одлазе на краћи састанак
Већ у кафић на брифинг
За њих је кул баш супер
За њих је много важнија
На инстаграму окачена слика
Од сваке прочитане књиге
И сваког романтичног филма
Млади се подсмијавају
А не знају шта се крије
Иза написаних ријечи
И некад јединог начина
Блиског комуницирања на даљину
(Примили смо твоје писмо
И све смо разумјели шта нам пишеш)
Хајде што се спрдају
И то што писма не пишу
Али они све мање читају
Они се не друже са књигама
Правдају се да за читање
(Замислите – те фазоне)
Немају времена и живаца
А имају за таблет и ајфоне
Нема разгледница из градова
Нема дописница са села
(Ми смо сви добро и здраво
Које и теби желимо)
Да их млади данас напишу
Доживјели би мањи стрес
Имају неписмене поруке
Не знам ко их назва еС-еМ-еС
(Вита јела зелен бор
Молим брзи одговор) –
Писма су жива слика
Оних који их пишу
Старији се писмима поносе
Млади им се исмијавају
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Као некад доктори
У сеоским амбулантама
А данас у ординацијама
Породичне медицине
Из ушију не ваде слушалице
Умјесто једно у друго
Гледају одвојено
На клупи у парку
У свемоћне екране
А фармерице им
На кољенима подеране
Без пипкања немају мира
Не могу без њежног додира
Умјесто живог створења
Млади непрекидно
Милују и мазе типке
Кад пожеле еротику
Пронађу је у тој справици
У том савременом наркотику
Тај мали гутач слободног времена
Тај несувисли владар мисли
Тај свезналац и тровач емоција
Има моћ има снагу
И над разумом превагу
Од њега се не одвајају
С њим су стално у дуету
У аутобусу на улици
Уз цигарету у кревету
И у свакој другој прилици
А шта рећи
За два портабл-телевизора
У спаваћој соби
Окренута један од другога
Не гледају се два екрана
А камоли два брачна друга
Некима су жене најгори
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А компјутери или телевизори
Најбољи кућни пријатељи
Неки не причају са аутом
А камоли са женом
Паузе између
Двије маратонске ТВ серије
Нису одмор за очи –
Умјесто да листају странице
Непрочитаног романа
Они мазе или дриблају
Типке мобилног телефончића
С њим се о свему "договарају"
С њим вечерају и спавају
С њим иду на туширање
Радије би се одрекли
Неко секса неко јела
Доњег веша и одијела
Шминке и ципела
Него те свезнајуће справице
Прије би се одрекли
Неко кафе неко ћевапа
Него вајбера и скајпа
Кад затворе лаптоп
Отварају фрижидер
Прије него што отворе уста
Отварају конзерву
Онда се сјете да су ноћас
Сањали необичан сан
Па пожуре да прочитају
Шта им је записано
У хороскопу за тај дан
А што у хороскопу пише
То досад није писало
То што су сањали
Ни у Паровима
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И њиховим простаклуцима
Није виђено
То ни у Фарми
И њеним безобразлуцима
Не би прошло
Толико вулгарности
Ниједан ријалити
Не може осмислити
Некад голотрбе пјеваљке
Данас надуване сисаљке
Убиће нас њихова дрека
Зна ли неко ма ли томе лијека
Неки око подне
А они вреднији око пола девет
Кад напусте топли кревет
Прије отворе фејзбук
Него врата тоалета
Многе даме држе дијету
Умјесто дјетета
Редовно одлазе
фризеру и педикеру
За бољу линију
Чак и неке са села
Одлазе на фитнес а не на њиву
За главицу купуса
На пијацу а не у башту
За млијеко у продавницу
А не у шталу
Једни о прељубницима
Ћаскају на твитеру
(Он је њој твитнуо
А она њему ретвитовала)
Други имају своју дрогерију
Маратонску ТВ серију
Трећи кућног љубимца
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У лику омиљеног политичара
Који као и сваки други
Са врха не види дно
Када сте видјели неког од њих
Да се бар мало застидио
Што вам у лице лаже
Из скупштинске клупе
Са малог екрана
Јесте ли икада чули
Да се некоме извинио
У заосталом народу
Само политичари напредују
И гласачима поручују –
Изабрали сте нас
Рачунајте на друге
А док гласачи схвате
Да су преварени
Њима прође мандат
Ко је ближе врху
Даље је од народа
Они се праве да не знају а знају
Ми мислимо да знамо а не знамо
Да нам замагљују садашњост
Убијају будућност
Они су научили да тупе
А ми да „оштримо“ њихове “истине”
Па се онда чудимо
Зашто је истина пуж а лаж зец
И шта нам се све дешава
У овом и оваквом времену
А кад је вријеме овакво какво је
(И какво је увијек било)
Могу ли они бити другачији
Него што су овакви као сада
Сваки наш лидер
Слијепцима је вођа
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Ко нема у глави
Има у странци
Или купљеној дипломи
Безвлашће је власт
Није лоше ако
Политичари нису лоши
А колико су добри
Они што данас јесу
А сутра нису
И да ли су били добри
Ако их више нема
Тамо гдје су некад били
Што нигдје нема то код нас има
Што код нас има то је нечувено
Њихови џипови не стају на црвено
Каквог ли апсурда
Народу пркосе са билборда
И не силазе са ТВ екрана
Некад уличари и беспосличари
Сада лидери и политичари
На билборду би
Добровољно висили чак наопачке
Обукли би кошуље луђачке
И све друго би урадили
Само да се за њих чује
Да им се име велича
Да се само о њима прича
Зна ли неко докле ће тако
Да нам све иде наопако
На једној страни Они
На другој Ми
На једној страни СВИОНИ
На другој СВИМИ
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(Презиме СВИ7 нам је исто)
Ко смо СВИМИ –
СВИМИ смо њихове жртве
А ко су СВИОНИ –
СВИОНИ су паразити
А шта смо Ми –
Ми смо њихова храна
Прибор за њихове потребе
Шта раде Они –
Они знају шта раде
Користе нас кад им требамо
Заводе поштен народ
Ко смо Ми у тој причи –
Ми смо обичне наивчине
А наивни су увијек нечија жртва
Олако убијени у појам
А какви су Они –
Они су незасити
Евро је њихово божанство
Њихове бесмислице гуше
И мисао и смисао Нас
(Али и Њих само Они то не виде)
Шта је циљ манипуланата –
Да не остане нико
Између Ми и Они
Између Њих и Нас
Свако да иде на неку страну
И да све то траје што дуже
И тако укруг
Нико нам не може
(свјесно или несвјесно
вољно ил' невољно)
Толико да науди
7
"СВИ" овдје има значење – СРБИ па се тако може и читати (СРБИМИ
СРБИОНИ)
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Колико СВИ сами себи
Једни се жале
Што немају довољно посла
Други што немају довољно времена
Беспослених је све више
Слободног времена све је мање
А када бисте прве упитали
Шта ће им посао
Кад плате нису редовне
Рекли би да им на послу
Којег немају
Није досадно као код куће
Када би друге упитали
Зашто им служи вријеме
Којег имају више
Него што им треба
Тешко да би знали
Дати прави одговор
Није најгоре бити без везе
(Горе је пити без мезе)
Умјесто здравица
На крсним славама
И славске трпезе
Укусне и преобилне
Умјесто пуних чаша
На гала-свадбама Из руку не испуштају
Апаратиће мобилне
У Светим Храмовима
За вријеме литургије
Звоно мобитела
Чешће звони од црквеног
Ужичко коло из нечијег џепа
Засвира на гробљу
На испраћају преминуле бабе
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У концертној дворани
Публику са мобилног
Пробуди крекет жабе
Докле ће мобителци
Докле ће мобителке
Гледати у ту справицу8
Умјесто у очи саговорника
Када ће схватити
Да су свако лице и све очи
Најљепши екран свачије душе
Када ће схватити
Да људи нису узалуд
Измислили софру
Нити округле столове
Поглед у очи док причате
Поглед у очи док слушате
Даје топлину блискости
Драж присности и зближавања
Докле ће слушати крештаву музику
Умјесто ријечи саговорника
Када ће схватити
Да су живе ријечи
(Не само љубавне)
Најљепша музика свачијег срца
Села се селе
Млади одлазе у град
Стари на Небо
Само дједовина се не сели
Само очевина остаје пуста
(Смрт је најефикаснији лијек
Свачијем животу)
8
Није аутор против те
неконтролисане (зло)употребе

справице
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А нико да напише читуљу
За напуштену кућу и окућницу
Стадо и чобаницу
За капију и стазу
Мљечар и магазу
За качару иза амбара
Стабло јабуке код бунара
(Читуље су за оне који су живјели
А не за оне којих више нема)
Да би постали знани
Незнани јунаци
(Највише незнаних јунака и ветерана
Лежи на каучу испред ТВ екрана)
Пишу мемоаре
Промовишу их
У салама без озвучења
Па се силна јунаштва
Ни тад довољно не чују
Микрофони не могу без звучника
А културни центри могу
(У ери електронике
И информационих технологија)
Без микрофона
Запитајмо се људи моји
Гдје неста топла људска ријеч
Зашто људи престаше
Нормално разговарати
Зашто једни друге
Не умију саслушати
Хоће ли се икад дружити
И људ(ик)овати
Као у прошлом вијеку
Да ли ће се икада
Народ радовати као некада
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Или гледати попријеко као сада
Зна ли неко шта би са моралом
Гдје је у свему томе стид
Је ли ово попуна
Празнине модерног времена
Одраз самоће и немоћи
Виртуелно нагугланих
Свјесно понирање
У (само)изолацију
Грађење невидљивих зидова
На шта ће ово изаћи
Зна ли неко паметан
Шта ће послије Ковида доћи
Може ли се наслутити
Гдје ће се зауставити
Они са ледом у срцу
Са калупом у души
Са пукотином у емоцијама
Они што лажно представљају
Себе себи и себе другима
Они што сами себе лажу
Да нису оно што јесу
И да јесу оно
Што никада неће бити
Шта се догоди
Са нашим осмијехом
Зна ли неко шта се деси
Са искреним жељама
Са топлим загрљајем
Са комшијским дружењем…
Политика умјесто Љубави
Влада свијетом
Она је најјефтинија дрога (опијум)
Која нас скупо кошта
Она је моћ а моћ је страст
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Над свим страстима
(Моћ храни Его)
Ако се упореде моћ Ега
И моћ Политике
Испадне да је наш највећи
Унутрашњи непријатељ Его
А наш највећи
Спољни непријатељ Политика
Его је главни и одговорни уредник
За све догађаје на свјесном нивоу
Политика је глобални
И оперативни уредник
За све догађаје на свјетском нивоу
Его и политика заједно –
Наши су највећи преваранти
Окупатори и господари
Наше памети убице наше душе
А можда је због нечега и добро
Овако како нам је лоше
Ово данас све је даље
Од бољег сутра
И биће савршено
Ако не буде горе
Важно је постати
Угледан и богат
Цијена и посљедице
Нису битне
Племенитост и морал
На издисају су
Сурово и беспоштедно ново вријеме
(До)носи само неизвјесност
Нисмо у стању
Да му се супротставимо
Да превладамо
Егоцентризам и мржњу
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Да ствари и појаве
Сагледамо из угла другога
Да се ставимо
У кожу неистомишљеника
Упитајмо се –
Јесу ли избори изгубили смисао
Какви су то избори
Кад су побједници избора –
Страначки прелетачи
Ко још вјерује у морал
И досљедност изабраних
Ко још вјерује
Да ово није вријеме наивних бирача
За бољим сутра у потрази
(Наше вријеме уназад корача
Боље сутра поред нас пролази)
Ко још вјерује да ово нису године
Чопора и торова
Гмизаваца и јазаваца
Увредљивих говора
И аплауза тупоглаваца
Једно је сигурно –
Не пише нам се добро
Јер је народ затрован
Силама зла и мржње
И наметнутим глупим подјелама
Здраве памети све мање
Болесне страначке
Мржње и неслоге све више
Не пише нам се добро
Јер Срби пишу добру сатиру
Ето зашто све ово није добро
Јер не ваља
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Ето зашто све то не ваља
Јер није добро
А можда је због нечега
И добро овако како нам је лоше
Људи ово данас
Све је даље од бољег сутра
И биће савршено
Ако не буде горе
Вјерујте још је ништа и добро
Како све не ваља
(Или ми не ваљамо
Ако је све ово добро)
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ЗДРАВКО СРЕТЕНОВИЋ
Багрдан, Јагодина – Србија
МАГИЧНО ЖЕНО
О, како ми ти умилни звуци
Душу моју узнесу до пуног месеца
У ноћи чаробној где ти
Жено магична о љубави певаш.
Заборавио сам романтика шта је
Од раних дана мог несрећног зачећа
Када су Богови већали о мојој судбини
И уделили ми патњу живота.
Зато ми твоја чаробна моћ
У овој ноћи када опраштам свима
Остављају на жицама виолине
Само траг-обичан траг звездане прашине.
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ЗОРАН М. ГРУМИЋ
Илива, Прњавор – Република српска
БАЈКА МОЈЕ ТУГЕ
У бајкама живим, јер ја тако хоћу,
мада позна јесен, по годину свлачи,
с принцезом сам увек, ал` најчешће ноћу
бајка мог живота само мени значи.
С принцезом ме мојом, много тога веже,
успомена давна као вулкан жеже.
Пред зору је пустим, нек из снова оде,
свако нека себи своју причу ствара,
па нек` нова јутра, нове бајке роде,
нек` сан пун лепоте ружну стварност вара.
Ја ћу своју тугу, казивати бајци,
као што се дете, поверава мајци.
И док тужно биће у осами ћути,
сећање у души нове ране буди,
само су у бајци добро знани пути,
ни рањено срце не може из груди.
Сваке ноћи верно дочекам принцезу,
као стара лађа на сигурном везу.
И по дану она, свукуд са мном иде,
ни у мојој бајци, мени није лако,
што други принцезу не могу да виде,
с тога пишем бајку, па нек чита свако.
Ја ћу са њом бити до краја живота,
из ње зрачи срећа, нада и лепота…
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ЗОРАН М. ГРУМИЋ
Илова, Прњавор – република Српска
ВИНО И ТИ
Кад опијен вином мисли борбу воде
тад далека љубав у снове ме зове,
пошаљем пољубац и ни речи више
да јој не бих пијан реметио снове.
Навика је чудо кад почнеш да пијеш,
мамурна ми душа стих најлепше пише,
а мене милина обузима тада
пијано од трезног волим стање више.
Рекла си ми је једном - пијаног те волим,
тад најлепше речи ти напишеш мени,
и ако си много од мене далеко
најближи си срећо тад мени к'о жени.
И опет ћу ноћас с друштвом вино пити,
тако ми је лакше умират' због тебе,
само ћеш ме пијаног ти вечно љубити,
а ја ћу уз вино заборавит' себе.
Од радости драга ја се чаше хватам,
срећа ми засија у тужним очима,
само ћу ти пијан да причам и пишем
тако твоја љубав искреног ме има.
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ЗОРКА ЧОРДАШЕВИЋ
Франкфурт на Мајни – Њемачка
КАД БИХ БИЛА
Кад бих била ја шева у лугу
да надл'јећем моју Семберију,
да јој јутром пјевам пјесму дугу,
преко Дрине поздравим Србију.
Кад бих била ја звијезда Даница
к'о Влашиће пратила бих људе,
обрисала сваком сузу с лица.
Молила их да рата не буде.
Кад бих била румена јабука
славски колач красила бих роду,
домаћина мазила ме рука
радост била великоме году.
Кад бих била плава љубичица,
па да будем ја прољећа в'јесник,
брала би ме мала дјевојчица.
Бог је хтјео да ја будем пјесник.
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ЈАСМИНА РАДАНОВИЋ
Дервента – Република Српска
ПУСТИТЕ ДЈЕЦИ
Пустите дјеци да се испрљају
и да се по мекој трави ваљају.
Нека им се образи зарумене
у касне хладне јесење дане.
Пустите да скачу по локвама,
зими да се гађају грудвама.
Нека скачу и играју жмурке
прескачу ластиш, играју јурке.
Дјеца желе бити само дјеца
ви одрасли то требате знати,
пружите им безбрижно дјетињство
и на путу им немојте стати.
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ЈЕЛЕНА БАБИЋ РАДЕНКОВИЋ
Прокупље – Србија
ЉУБАВ НИЈЕ САБЛАСТ
Љубав није авет ума
Реч измишљена
Већ је изнад разума
Цвет из пупољка
Неодиграна сена
Љубав није утвара
Кад касније разочара
Утисак није превара
Поглед 'залуд вара
Љубав није сподоба
Чије емоције крије низ снова
Заборав који срце сања
Ни окови душе док израња
Љубав нису сабласти
Сав свет воли из страсти
Пишу боли љубави
Док лет избави
Љубав је царство
Брак и другарство
Свачије гнездо
Божије престо
Љубав у пламену
Осећај у ваздуху
Бескрај у вакуму
Сјај у таласу
Љубав нема име
Страх, крај и границе
Свак' осећа варнице
Огањ искри тела птице.
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ЈЕЛЕНА БАБИЋ РАДЕНКОВИЋ
Прикупље – Србија
СЛОМЉЕНО СРЦЕ
Да ли је бајка
Са склопљеном страницом књиге
На трен само
Или њен осећај безнађа
Када у несвест пада
Од самоће и страха
Желећи...
Бар да је привидно
Она лаконога
Што је летела
Улицама Старог града
Из очију...
Просуо се сноп светлости
Чим тог јутра
Он више није прва мисао
Лепећи крхотине
Сломљеног срца
Грлећи друге
Да нестане пркос
Коју рађа усамљеност
Јурила је грехове
Док се губила радост
Кроз поглед
Мрежа бора јела лице
Гледајући празне очи
Свуд по зидовима
У магновењу и ретровизору
На три стране мора
Тек кад је магла пала
Остале су контуре
Изнад таласа среће
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Загрљене силуете
Најлепшег сна
Старе чежње
Стојећи усред ничега
Уз нову наду
Кад прошлост није терет
Без бојазни
Због слома на непознатом спруду
На ивици суза
Јер љубав је утеха
Самоћи, и
Сав свет!
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ЈЕЛЕНА ТОДОРОВИЋ
Црквина, Шамац – Република Српска
ДУША МОЈЕ ДУШЕ
Душа моја мека,
мека као паукова мрежа,
ткана данима и ноћима.
Душа моја јака,
јака као бедеми древних грађевина
које стоје чврсто
и пркосе зубу времена.
Душа моја танана,
танана као нит
уткана у дјевојачку кошуљу.
Душа моја плаха,
плаха као срна у гори,
кад је ловцу на нишану.
Душа моја шарена,
обојена у дугине боје.
Душа моја снажна,
снажна као жељезо
каљено у огњу пламеном,
који спаљује руке ковача.
Душа моје душе,
један широк осмијех
и очи које говоре.
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ЈОВАНКА ЈАНЧИЋ
Панчево – Србија
ДА НИСИ ДИРАО
Ех, да ми бар ниси дирао ону лутку
Од кукуруза младог
Док сам јој плела свилене кикице
И у њих стављала сунце
Да јој ниси цртао
Она глупа уста, а тако је знала
Лепо да се смеје
Тако гласно ко цврчци на ливади
Да ми ниси дирнуо лишће
Зеленог кукуруза
А тако је шуштало
Најлепши валцер док сам плесала
Међу стабљике а оне ми миловале љубав
Само да ниси дирао
Оно дете у мени
Што се и данас радује кугли сладоледа
Што скакуће за лептирима
Да ниси дирнуо ту Алису у земљи чуда
Да ме ниси терао да одрастем
Данас бих те могла волети
Онако како те нико волео није
Могла сам ти брати звезде падалице
И сваку ти жељу испунити
Могао си ме љубити и имати
Пожудну
И страсну љубавницу
Пријатеља, мајку, сестру
Могао си ме имати и могла сам те волети
Само да ми ниси дирао оно дете у мени
Које ме чува целога живота
349

ГОРИ ЛИЛА УОЧИ ИЛИНА - 2021.

КРИСТИНА КОЈИЋ
Вукосавље – Република Српска
ДВАДЕСЕТ ЗАУВИЈЕК
Још једна зима ће проћи,
лаганим корацима и ја за њом.
Никада више за мене неће бити
прољетних јутара, љетњих вечери.
Отићи ћу заједно са снијегом,
а јесење кише ће наредне године
донијети моје сузе.
Снијег ће попримити моју боју,
птице у прољеће цвркутати ће мојим гласом,
а море љети замирисати мојим мирисом.
Само мене неће бити
да заплачем и зацвркућем.
Никада више.
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ЉИЉАНА СКЕЛИЋ ВЕМИЋ
Чачак – Србија
ДОБРО ЈЕ ЗНАТИ
Помамно године путују,
носе осмех незасити.
Између уздисаја
разуздане звезде падају нестајањем,
облаци жедни плачу у пустињи.
Путују дани саздани од сунца и ветра,
повијене врбе и месеца,
лете кроз гране воћњака,
по ниској трави лагано теку...
Поглед им се утапа у пољско цвеће
и јутра пролећна.
И када путева не буде било,
застани, крик свој чуј!
У колевци од вреса пут је зацртан...
Не корачаш ти, већ корача пут.
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ЉИЉАНА СКЕЛИЋ ВЕМИЋ
Чачак - Србија
ПЕСНИК НЕ УМЕ БИТИ СВАКО
Песникова срећа не станује у души,
нити се види у очима.
Песникова срећа живи
на папиру, у перу и речима.
Не уме свако бити песник.
Под љубичастим небом
загрљен с птицом, песме ствара.
И два наша гласа
док се љубе у ноћи,
обљубљеним мислима
у сва чула ставља.
Кад посебне речи у песму стави,
да нам знак да песма је жива.
У сјајној ноћи прву звезду загрли,
са песмом узлети и не склапа крила.
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ЉУТОМИР РУНДИЋ
Лозница – Србија
ДО ГОРКОГ СВРШЕТКА
Ма нисмо ми никад волели Шопена,
цигани су нама свирали без нота,
какав црни валцер, играло се увек
ужичко уз ногу, само нек се мота,
није важно коло, важно да си човек.
Нисмо се ми тада шетали Паризом,
и нисам те водио на Јелисеј поља,
јер кад срце воли цео свет се види,
све ти је потаман и све ти је воља,
заљубљени човек ничег се не стиди.
Ниси никад хтела до бечкога двора,
није дични Пратер треб'о нашој срећи,
загрљене душе тако мало траже,
имали смо љубав као дар највећи,
драгоцено благо од земаљског драже.
Једном смо се нашли и у Дубровнику,
у раскоши старих дуждевих палата,
а сањали дворац од трске и прућа,
с погледом на љубав са врха доксата,
држећ се за звезде до новог сванућа.
Све је нама било тада Богом просто,
слушали смо Чолу и певали двојку,
Шуберта и Моцарта обавезно штиво,
учили смо кришом за тричаву тројку,
и редовно крали очевима пиво.
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Било је то доба којег више нема,
седамдесет неке, ми живота жељни,
носили се шушкавци и Левис из Трста,
волели смо Југу и били јој верни,
и нисмо се крили испод часног крста.
Није било пара ни бесних аута,
џепарац смо гребали тек за пиће једно,
за рубинов вињак и никшићки Јупи,
и били смо срећни и били заједно,
нико није мог'о новцем да нас купи.
Е, мој Хемингвеју: - За ким звона звоне!
Ни слутили нисмо расулу почетка,
читајући романе Јохана Симела,
досањасмо наслов: -До горког свршетка!
Колико смо вредели показаше дела!
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МАРИЈА НАЈТХЕФЕР ПОПОВ
Зрењанин – Србија
НЕ БРИНИ ЗА МЕНЕ
Нисам сама
дивизија успомена
корача крај мене
грле ме сенке
драгих ликова
чујем одјеке жељних корака
и звонки глас нежних излива
чак на тренутак поверујем
да сам (можда) некада била
и ја вољена
Не брини
одговарам на непостављена питања
и машем замишљеним ликовима
мазим драга лица
погледом љубим усне
које (тако сам се убедила)
сам љубила
Не брини за мене
мало ме туга савија
по нека суза замагли слику пред очима
и ја поверујем да видим
да неко шири руке да ме дочека
Неке руке из моје маште
склопе се око мога тела
и ја осетим неко срце ту лупа
а никог овде нема
Самоћа је ново доба
са којим сам се срела
Не брини,
мало ме гуши
мало боли,
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мало не умем
па се успаничим
али, биће то све у реду
Не брини за мене
Свакако сам научила да
вриштим нема.
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МАРИЈА НАЈТХЕФЕР ПОПОВ
Зрењанин – Србија
СВЕ ДОК ТИ ПРАШТАМ
Све док ти праштам
значи да ти требам
Све док те зовем
значи да те чујем
није проблем могу
и то да кажем
све док те молим
очекујем да схватиш
Ослушни, неко ти куца
и кораке моје све слабије чујеш
О корацима не бих
то схваташ
ал куцање застрашује
Отвори лицемерју
самоћи
болу
паклу
лажима у људима
да ти јутром
и у дугим ноћима
кафу кувају
и чемером сладе
пакао ти стигао
кораке више не чујеш
Ето, на крају
сви добију
што заслужују.
Мене ћеш још једном срести
На вратима где Господ
последњи суд даје
Рај или пакао
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Још вечерас заслужи.
Јутро нам остаје
за кајање ил радовање,
Разуми...
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МАРКО Љ. РУЖИЧИЋ
Гнионица – Република Српска
КОЈЕ СИ ТИ ВЈЕРЕ ГОСПОДЕ
Које си Ти вјере, Боже?
Сви се у Твоје име моле,
крсте, крижају, клањају,
а једни друге негирају,
понижавају, прогоне, убијају...
То није Твоја воља, Господе!
Молим Ти се у име свих грешника,
у име свих вјероисповијести,
отвори им очи на које не виде,
а нису слијепи.
Отвори им уши да чују вапај
невиних, сиротих, прогнаних,
жедних и гладних, Господе!
Отвори им душу,
улиј љубав у њихова срца, Господе!
Измири их као што Растко
завађену браћу над очевим
светим моштима измири,
молим Те, Господе, слава Теби!
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МИЛАДИН СТОЈАНОВИЋ
Шамац – Република Српска
ТРАЖИХ ТЕ НА СТАРОМ МЕСТУ
Био сам на месту синоћ,
где Те сретох први пут.
Седео на клупи сву ноћ,
истом жудњом огрнут.
Месечина на длан пала,
Ја к’о живи кип у мраку,
у грлу ми кугла стала,
лептирићи у стомаку.
Опет ме је тресла трема
и дрхтало све у мени,
исти уздах на уснама
и чврст поглед упиљени.
У рукама с цвета три,
чекао сам зору рујну.
С надом да ћеш доћи ти,
тешио сам машту бујну.
Све је било к’о те ноћи,
осим што Ти ниси била.
Па се туга у самоћи
низ образ у крило слила!
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МИЛАН Љ. ОБРЕНОВИЋ
Крагујевац – Србија
У ОСАМИ
Уморан сам, друже, од лутања дугог.
Мутни као река теку моји дани.
Сваки нови ми је празнији од другог.
Џаба самом себи кажем: „Стани!“,
али душа прати ритам срца лудог.
Још увек јурим недосањане снове,
вуку ме даљине недодирних звезда,
пратим глас који ме из даљине зове,
узалуд сви снови о топлини гнезда,
кад ме љубав тера у пропасти нове.
Нестварна лепота лако ме занела.
Сад ми свако данас бедније од јуче,
јер ми је сву срећу са собом понела.
Нека тајна сила још ме напред вуче,
али нема светла на крају тунела.
Остаћу заробљен у вечитој тами.
У овом животу за ме нема сунца.
У мемљивом кутку моје срце чами.
Да ли је то казна небескога су'ца
да ми цео живот прође у осами?
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МИЛАН Љ. ОБРЕНОВИЋ
Крагујевац – Србија
У РАЉАМА ЖИВОТА
Иду дани, година на годину се ниже,
животна река ушћу своме хита, а време
пролази неумитно и све сам крају ближе.
Док сећања притискају као тешко бреме,
иду дани, година на годину се ниже.
Кроз прсте клизи снага, зуб времена ме глође.
Мало заврших од оног што је започето.
Вртих се у круг, а младост неповратно прође.
Старост узима данак, ништа јој није свето.
Кроз прсте клизи снага, зуб времена ме глође,
а живот ме ломи и својим раљама стеже.
И док дланом о длан, животни пут већ је пређен.
Узалуд пружам руке, све радости ми беже.
Остао сам заувек несхваћен и несређен,
а живот ме ломи и својим раљама стеже.
Биолошки сат откуцава задње минуте.
Много сам хтео, а мало стигао да љубим.
У нади да ме Господ прими под своје скуте,
крст свој храбро носим. Док последњу битку губим,
биолошки сат откуцава задње минуте.
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МИЛЕ ЛИСИЦА
Бања Лука – Република Српска
ДВАДЕСЕТ МРВА
Двадесет квадрата јесени
Изгубљено испод коже
Буди ме
У оку ми ферментисана тишина
На раме касне птице
У костима плове лађе
А море надолази
Милује почетак краја
Очима га чујеш
Двадесет галона јесени
На једној старој фотографији
Љуби ме
Љубим те
Пре него ослепим
Постани небо
Магла сам на реци
Нека сву празнину твоју
Измери земља у мени
И видјећеш
Остаће двадесет мрва душе
Да те чека
Двадесет мрва безвремених
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МИЛЕ ЛИСИЦА
Бања Лука – Република Српска
СЛИКАР
Нека те не збуни
Густоћа мојих слова
На крилима птица
Прсти су ми једном клијали од љубави
Емоција обликовала кости
У бистрој капи росе
Нека те не збуни
Свемир о којем смо причали
Између два залогаја туге
И пет грама среће
Није то наш свемир
Никад није ни био
Нека те не збуне
Врата душе
Испод ребара сликара
Не веруј бојама
Слеп те је васкрснуo
Свуда по мом срцу
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МИЛЕНА ДРПА
Модрича – Република Српска
КАД ОДЛЕТИ МОЈА ПТИЦА
У гнијезду птиче добило крила,
отворио му се бијели свијет,
испратила га нијемо птица,
сад ћути, сваки прати му лет.
Зањишу ли се небом облаци,
почну ли лити суза кише,
задрхте крила јадној птици,
замукне цвркут, срце све тише.
Цикне ли оштрог грома стријела,
јави ли вјетар да стижу студи,
закотрља се из цијелог свијета
туга у крхке мајчине груди.
Рашири крила уморна птица,
скупљеном снагом сунце дозива,
само кад сунце прати птиче,
она постоји, она је жива.

365

ГОРИ ЛИЛА УОЧИ ИЛИНА - 2021.

МИЛЕНА ДРПА
Модрича – Република Српска
НИСУ СВИ ЉУДИ
Нису сви људи громовити.
И олујни.
И нису као храстови.
И са шакама
које лупају да одјекује.
Нису сви људи
да до пола собе закораче.
Ти други
иду ободима
својих тихих шумарака,
беру сунцолике маслачке
и дишу
љековитим мирисом босиљка.
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МИЛИСАВ ЂУРИЋ
Копривна, Модрича – Република Српска
БОЕМ
Срце му перо, а књига душа,
дружења воли од свега више
сопствени живот у вину куша,
цијелим бићем за љубав дише.
Кафана му замијенила дом,
велику љубав - виолина,
срећан и тужан, у глави лом
утјеха - чаша црвеног вина.
О љубави пјева, бескрајно воли,
жена је свјетлост и мајски цвијет,
кол`ко му пута нанијела боли
за њега опет, цијели је свијет.
Кроз пјесму своје вида ране,
у срцу тугу од других скрива,
за столом, у зору када сване
грлећи флашу, о драгој снива.
Перо му бритка оштрица мача
што риме пише у боји вина,
и свака ријеч је од судбе јача
то је та снага, што боем има.
Срце му перо, а књига душа
данас живи, а сутра кад дође,
живот и љубав вјечито куша
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Некад је киша, некад је суша
умилно сунце, што небом прође,
боем је боем, док боема слуша…
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МИЛИСАВ ЂУРИЋ
Копривна, Модрича – Република Српска
ЦРВЕНКАПА И ВУК
Тихо поток жубори
растерује мук,
Црвенкапу у гори
пронашао вук.
Па јој тихо шапуће
лукавштину праву,
а бакину мараму
помот`о на главу.
Црвенкапа одговара:
„Бако, слушај ово,
док се мало одмориш
доћи ћу поново.“
Цијела гора жагори
настала је брука,
досетљива Црвенкапа
надмудрила вука.
Скидај, Вучко, мараму
и не буди луд,
ти си рухо променио,
али не и ћуд…
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МИЛОВАН МИЋО ПЕТРОВИЋ
Пожега – Србија
ПЕСМА НЕБА
Тајанствена ноћ
Заплових у живот
Ка звезданом сјају
Дахом свитања...
Чекајући нерођену светлост
Тонем и утапам се у сан...
Залудне су мрачне олује,
Безгранична слобода ме зове
У вртлогу сан бришем
Виђењем своје стварности
Чујном песмом с неба,
Што крв у мени жари...
Сунце изласку се спрема
У зраку искре обасјане
Живот у кап сузе стао...
У трену љубав сам спознао.
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МИЛОЈЕ ВЕЉОВИЋ
Београд – Србија
ДАРА ИЗ ЈАСЕНОВЦА
Ноћас нећу до зоре да заспим
Тешка туга душом ми се врти
Гледао сам трагедију грозну
О детету из колоне смрти!
Ноћас нећу да маштам о сутра
Нека магла по мозгу ми пада
Све сам знао, а видео опет
Мучне сцене из логора јада!
Ноћас нећу да утеху гањам
За зло тешко она не постоји
Мала Дару пред очима видим
Од усташа страдаше и моји!
Ноћас нећу да кунем и псујем
Немам снагу с ранама дотаклим
Само једну мисао ћу рећи:
Тешко нама са нама оваквим!
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МИЛОЈКА БОШЊАЧИЋ ЖИВАНОВИЋ
Братунац – Република Српска
ИСТИНА
Претварам ријечи у ћутњу
А много више сам хтјела.
Остадох сама на мом путу
Иако сам друкчије жељела.
Истина одавно постаде сумња
Спарушена прошлост јако пече,
Из ведрог неба ми муња
Да идеш од некуд рече.
Невр'јеме опет постаде вријеме,
А старе слике упорно жуте.
Таман ти нешто у животу крене
Боре на лицу старост ти слуте.
Чекаћу нови живот да дође
Док лађа креће ка задњој луци.
И онда кажем: „Ма све нек ' прође.
Важна је само рука у руци.“
Радост ће опет однекуд доћи,
Барем нек' буде добар крај.
Моје ће пјесме далеко стићи
Једино то још желим знај!
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МИЛОРАД МИШО ЂУРЂЕВИЋ
Дервента – Република Српска
СРЦЕ МОЈЕ
Родила ми срце мајка
Да ми живи за живота
Да ми живот буде бајка
Препун среће и љепота
Од љубави сво саткано
Кад је здраво сво у здрављу
К'о од Бога одабрано
Срце ми је избор здрављу
Често мене срце боли
Некад тихо некад снажно
Ал' те ув'јек много воли
Сво искрено никад лажно
А боли ме срце мило
Кад га руше хладне кише
Кад му твоје њежно крило
Неће сузу да обрише
Моје срце зна да пати
Кад му љубав не подаре
Тад се туга у њем сјати
Да и руже прокрваре
Срце моје сво препукне
Кад страхује да те губи
Тад до неба бол јаукне
Само тебе оно љуби
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Од крви је срце моје
Која нама живот значи
А уз њега кад је твоје
Наша љубав срећом зрачи
Срце моје зна бит' ц'јело
Кад си моја препелица
Кад ми дариш топло т'јело
Осм'јех кад си мога лица
Срце моје зна да пјева
Најдивнију оду срећи
И кад грми и кад с'јева
Дарак јутру понајвећи
Срце моје пуно среће
Уз славскога кад је свеца
Уз икону и сјај св'јеће
У радости наша дјеца
Срце моје много волим
Скоро да га обожавам
За њега се Богу молим
Кад сам будан и кад спавам
Зато сам га ц'јелог дао
Да је твоје мила теби
Да бих у њег сав ја стао
Из њег' отић никад не би'
Као бистра Извор Вода
Срца наша здравог Рода
До небеског да су свода
Да су дио вјечног Года
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МИЉАНА ПЕТОЈЕВИЋ
Вршац – Србија
АКО ТИ КАЖУ ДА САМ СРЕЋНА
Ако ти кажу да сам срећна,
да се смејем, причам и шалим,
не – не веруј им ништа што кажу;
за све то ми баш, само ти фалиш.
Мој искрени осмех, приче и шале
само си ти стварно упознао.
Све остало је маска и лаж само.
Па ти и ја се бар добро знамо.
Никада нећу дозволити ником
да упозна ни делић праве мене,
чуваћу га себично само за тебе,
живећу за наше дане и успомене.
Мислим на тебе, скривена од људи,
читајући песме и приче о нама.
Ма, ти и ја се јако добро знамо,
та љубав траје већ годинама.
Тужно је то када некога волиш,
када ти друга украде срећу.
Волећу те увек и целога живота,
никада о теби, никоме, причати нећу.
Сваки стих и песму поклонићу теби.
Само сам тебе умела да волим.
Свако слово биће посвећено теби,
зато што не умем да те преболим.
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МИЉАНА ПЕТОЈЕВИЋ
Вршац – Србија
ЗНАШ ЛИ
Знаш ли,
знаш ли да мојим небом лију само кише?
Грми и тутњи, муња небо пара,
муљ и глиб стоје испред мене,
преда мном земља се у амбис отвара.
Знаш ли,
знаш ли колико дуго речи нисам чула?
Давно моје лице ни осмех не краси.
Само груба реч тишину нарушава.
Мој живот, и светлост, полако се гаси.
Знаш ли,
знаш ли како је туга к'о море дубока?
Заправо, ја у њој ни не умем да пливам.
Кријем сузе што теку из моја два усахла ока,
давим се у клупку дволичних и отровних змија.
Знаш ли?
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МИРА ПЕЈЧИЋ НИНКОВИЋ
Добој – Република Српска
ЈАСТРЕБ И ГРЛИЦА
Писак јастреба небом када запара
Још једно срце постане утвара
Закон јачега увијек ће да влада
А онима слабијим крило да страда.
Прекинути лет испод неба плавога
И крв што шикља из тијела здравога
Наивној грлици неће бити доста
Нити предатору суза остат' проста.
Подно небеса лет је увијек варка
Заблуда топлине и љубав жарка.
Прије нег' што крила рашириш за лет
Погледај у небо ту је јастреб клет.
Спусти се наниже не тражи сунце
Испод њега кружи бездушно срце
Чувај своја крила од заблуда неба
Еј, малена грлице тај лет ти не треба.
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МИРА ПЕЈЧИЋ НИНКОВИЋ
Добој – Република Српска
ОД БОГА
На крају свега, не бој се,
душу ти грије воштанице плам
куда у сутра, зашто оно јуче,
од Бога јесте ако није срам.
Принеси срцу, пољуби смјерно,
сваки је корак времену длан
не питај никада, зашто је тако
понеси храбро са собом у дан.
Живот је сјеме на сунцу што клија,
не куни корак тешкоћом поплочан
мало је дана, одлука правих
из јуче у данас иди усправан.
Не бој се ријечи усне што кажу,
дјела се броје тамо гдје ћеш стићи,
ако ти опрости у очима живе,
душа ће благости на исповијест ићи.
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МЛАДОМИР КНЕЖЕВИЋ
Пожега - Србија
ПУТ
Била је она за мене
Радост јулског сладоледа
Ах, каква слаткоћа пољупца
Нешто још лепше од меда
Кроз вене крв проструја
Изнедри љубавни вртлог
Целим ми телом прођоше жмарци
И ослободи се пут до срца мог
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МЛАДОМИР КНЕЖЕВИЋ
Пожега – Србија
СА ЊОМ
Топлина љубави њене призива
Осећај радости је јак
Кроз тело у трену прострује жмарци
Док осећам пољубац њен сладак
Жеље ме одмах даље носе
И узаврело тело њено призива
Да деси се чин за памћење
Његову лепоту да откривам
Са Мицом увек радо
Има смисла и стила
Узвраћа ватрено из срца
Души је мојој мила
Срећан у њеном загрљају
Док телом мене греје
Знам студен нећу осетити
Зими ни снег када веје
А сласт са њених усана
Годи и прија много
Тако да би са уживањем
Непрестано је пробао
Она је све што ми треба
И даље не морам ићи
Ка врхунцу љубавне радости
Са њом је мени најлепше стићи
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НАТАЛИЈА ТАЊА НОВАКОВИЋ
Подгорица – Црна Гора
ЗА ТЕБЕ
Опет те сневах
да смо крај тихе,
тамне реке,
да ће нам се тела изгубити,
а ми занемели,
страсно љубити,
у роси расцветане ливаде,
купати,
док се месец огледа у реци,
и као расцветани крин,
блиста, и знам,
да ни трава звездана
на бездану
бескрајно сивих небеса,
није иста.
Сећање је ту,
кад уз шапутање,
по зори руменотамној,
твоја нежна рука,
у моју расуту косу
бледи сумрак просу.
Над уснама твојим,
мој се шапат опет слива,
док душом трагам,
о чему твоје срце снива.
Љубав ће моја,
помешати тајно,
звездане ноћи
блиставе зоре,
свитак мирисне ливаде,
и њихање бескрајне горе.
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Дишем у ноћној тишини,
док моје срце болно ћути,
бисер од суза
узима ми дах,
и претвара се у звездани прах.
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НАТАЛИЈА ТАЊА НОВАКОВИЋ
Подгорица – Црна Гора
ТКАЊЕ
И тако у мени
животни конац,
тка простирку шарену,
према небу исунцу
уздигнуту,
на њој остаје
несазнање светлости,
мојих минулих година,
сковитланих и утканих,
у тај шарени недођин,
док у мени дишу,
недохвстне магле,
расутих,погубљених
надања,
кроз неминовност
успутних страдања.
Уткани су ту,
сви снови
кроз уснуле звезде,
мојих неиспуњених жеља,
а хтела бих
да остане трага од мене,
од овог срца и душе
по којима већ падају
уснуле небеса.
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НЕДА ЂУКИЋ БОРОЈЕВИЋ
Бања Лука – Република Српска
ЗАЉУБЉЕНА ЖЕНА
У погледу заљубљене жене
Што љепоту кô на длану даје
Дах застаје моле страсти њене
Да огњена жеља не престаје
Срећу точи и воде студене
Капљом чежње вољенога поји
У зјенама свемир се окрене
А тренутак у вјечности стоји
Свод милује и предаје руке
Простирући радост по брдима
Ослушкује у планини звуке
И струном се игра у сновима
Када чује сокола у гори
Запљусну је осјећања вали
Око сине, душа изговори
Погледи су љубав обећали
У очима кад заруди зора
Јутро срцу осванути мора
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НЕНАД СИМИЋ
Дервента – Република Српска
ПРОЗОР
Пожелим да удахнем свјежину
Кад прозор отворим
Да сунце обасја и
Однесе све негативности таме.
Зажелим да помилујем птице у лету
И када одмарају крај прозора на крошњи
Да их храним и замолим да пјевају
Још више мени и цијелом свијету.
Нахраним се жељама чим отворим прозор
За који ће неки рећи да је мали,
Али мени је толико велик да
Све жеље чини стварним.
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РАДА ЛОТИНА
Земун – Србија
ЛАЖОВ
Заводи, шармира, планира, не спава
Нуди срећу, љубав, радост, миловања,
Лажна су му обећања - сва сладуњава
Нове жртве лови, мржњу сеје и поклања.
Кад пречиста љубав душом младом заискри
Надмоћни грабљивац нежној жртви прилази
Вербалним нападима слатко се слади.
Напада туче, прети, плаши, и гази...
Лажoва се треба пажљиво чувати,
Пуни су злобе, нарцисоидни, арогантни
У детињству најчешће малтретирани
Повређени, невољени, злостављани...
Лажљивцима, увек су други људи кривци
Не подносе никога, отровни им живци
Зли демон бесни у њима - због било чега
Погледа, молитве ил′ корице хлеба...
Помози нам љубављу Господе Боже
Осветли нас светошћу, миром и добротом
Да волимо ближње, на мисли пазимо
Вером, покајањем, ка Теби стремимо.
Сваке друге суботе, у светом Илињу
Вера, љубав, нада, присутне милују
У току молитве на Јелеосвећењу
Док свештеници Јеванђеље читају.
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РАДЕ ПАНТЕЛИЋ
Београд – Србија
ЛАВИРИНТ ЖИВОТА
Самоћа, ах та самоћа.
Мисао на мисао належе као камен на камен. Често те
везе попуштају и долази до праве животне ерозије. Што
сам осуђен на самоћу? Да ли сам проклет од Бога за неки
грех који починих? Који је то мој грех што сам учинио?
А ти, туго и самоћо, што си се као крпељ прикачила у
моје мисли. Откачи се већ једном, немој ми отрове своје
уместо сладуњавих обећања нудити. Немој ми ПЕЛИН
уместо МЕДА мешати у моје сузе, да ме пеку, у тим мојим
сатима самоће. Хтео бих негде да одем, негде далеко,
далеко да ме ни ти не можеш наћи, да ми више не залазиш
у моје мисли и у моју душу.
Не дам… Не дам да ми разараш моје већ болно срце.
Ти си једно обично ништавило. Ма, остави ме већ једном.
Зашто ми то чиниш, самоћо и ТУГО МОЈА. Већ сам почео
да лудим и да говорим сам са собом. Говорим као у сну.
Кад год сам спремио неки стих да је освојим, да јој
приђем и да је волим, ти си се нашла ту, стајала си као
неки полицајац. Да, увек стајала си ту, између нас. Ниси
ми дозволила да кажем ни један стих, ни једну реч, ни онај
поглед са осмехом да дам.
Увек си се нашла у мојим сузама да ми не даш мира.
Макни се већ једном, више не желим да те гледам.
Макни се из мога живота, ја знам да је срећа ту, и да ме
чека. Ту је негде у мојој близини, мој плави сафир, моја
плава љубичица и моја плава ружа. Све је постало плаво у
мени и мојим мислима. Знам да је то, та плава боја, боја
која је многе довела до растројства, до лудила, не дајући
тада да се изађе из зачараног вилинског круга.
Мисао ме врати да се сетим још једном на нешто што
има ту лепу плаву боју. Добро знам, да је то боја ведрог
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плавог неба. Сунце се увек из тог ведрог неба јавља и
поздравља.
Тада они доносе нови живот у коме више не влада
самоћа и туга.
Знам да морам пронаћи прави пут, пут излаза из мог
лавиринта живота. Знам да после трновитог пута увек је
она лепота, као после кише, када долази сунце. Нестаје
горчина пелина, а долази љубав срећа и рај о коме сви
маштамо.
У том размишљану тражих пут изласка из лавиринта
самоће.
И тако после дужег времена, крочих на последњи
степеник свога лавиринта, када се нађох у башти љиљана и
пузавица, на пољима прекрасног цвећа, на једној клупи где
си ти седела.
Како си само лепо изгледала, тада у мом погледу мила
моја.
Била си као бела рада. Не, као бела љубичица, ма, као
нежна висибаба или тек процвали стручак ђурђевка,
окупан росом.
Све је то мирисало на оне лепоте које су некада биле
крај мене.
У твојим очима се огледао, испод снега тек процвали
плави каћун, а у моменту је било и твоје око плаво као
грозд од процвалог плавог зумбула.
Близина кажу чини своје, цветак зановетак се насмеја,
да само врати памћење. Од лаког поветарца била је
милована твоја и моја коса.
Није ми дуго требало да схватим. Моја земаљска
самоћа је нестала, на оном последњем степенику
лавиринта живота. Тада сам крочио у непознато и у први
мах сам помислио да је то рај.
Од куда ја у рају, питао сам сам себе онако, али у
себи?

388

КПД „ВАСО ПЕЛАГИЋ“ ПЕЛАГИЋЕВО

Био сам Грешник, прељубник, неверник, атеиста.
Нисам веровао у Бога и у тај загробни живот. Ко ме је
довео овде, код тебе светице моја, тако те назвах.
А ни ти ниси била баш светица, ниси ни анђео била?
Немаш крила, ниси постала анђео тако дуго. Можда крила
нећеш ни ти имати.
- Знаш дуго сам била сама, рече ми. Мучила ме
велика самоћа.
Овде нема ноћи, да се спава, овде нема снова да се
сањају, овде је вечност. Овде је све мобилно, као код вас
што је Велики брат на земљи.
Чекала сам те и ево дочекала. Знала сам да ћеш доћи..
Само тренутак, сачекај мало… Волим те, али те не
смем загрлити, пре но што ти земљани тело не предају
земљи.
У тренутку нам приђе један старији и леп господин.
Човек сав у белом са седом косом и дугом брадом. Носио
је у обе руке по један венац од белих рада. Прилазио је њој
да је упита: Да ли је данас срећна?
- Јесам Господе, срећна и пресрећна.
Имао сам утисак да га је и раније срела. Уследило је
стављање тих венчића један по један на наше главе. Није
то била она круна којом смо се венчали у цркви када смо
били млади. Били су то венчићи који су се лагано
повећавали и претварали у бела крила.
Био је то ГОСПОД БОГ, тај седи господин са брадом.
Пољубили смо Господа тада у руку и полетели у неке
непознате пределе наше галаксије. Отишли смо у вечност,
где више нисмо имали самоћу.

389

ГОРИ ЛИЛА УОЧИ ИЛИНА - 2021.

РАДМИЛА МАРКОВИЋ
Мали Иђош – Србија
ДАНАС
Уселили се у срце мојa радост и срећа
Корачам до краја пута, нада ми је водиља.
Била сам: окрутна и погана,
неизвесност у моћи љубави,
строга и попустљива загонетка ...
Данас верујем у лепоту минута,
данас верујем у снагу љубави.
Не заваравам се илузијама у сутра,
не трчим скакутајући на цветној ливади.
Назирем крај пута до друге обале.
Верујем, биће у животу за мене лепоте.
Шта је мој живот? Не питајте сада.
Не разбијте тренутак сањара.
Абрахам Линколн – „На крају крајева, нису године то, што
се броји у животу, већ живот у годинама.“

390

КПД „ВАСО ПЕЛАГИЋ“ ПЕЛАГИЋЕВО

MА
Öröm és béke költözött szívembe,
hitem mindörökre az enyém lett.
Előttem: a semmitől sem félek.
Mögöttem: csalódások és szerelmek.
Voltam: kegyetlen és pogány,
a szeretet erejében a bizonytalanság,
szigorú és engedékeny talány…
Ma hiszek a percek szépségében,
ma hiszek a szeretet erejében.
Holnap nem csapom be önmagam,
nem szaladok boldogan, de tudom,
lassan is élhetek vidáman.
Életem, boldogságom és hitem a kincsem,
hétfejű sárkánnyal örökre őriztetem.
Ne próbálkozzon senki sem!
„ A végén nem az számít, hogy mennyi éved volt az életedben,
hanem mennyi élet volt az éveidben” (Abraham Lincoln)
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РАДМИЛА МАРКОВИЋ
Мали Иђош – Србија
ПЛЕШИ СА МНОМ
Сјај моје дивне душе
избледело жарко сунце,
кад нестаjy звездe,
чар оку мoмe Месец даје, jeр
пуном Месецу тихо шапућем ...
Постадох као стена јака у младости,
ледени пут на стрмој литици,
Ни данас немам у речнику морам...
Тик у зору плеши са мном,
кроз године лети са мном,
победи ме жељом твојом,
оно што не бивах, сада сам
грех, страсна заводница,
моје завођење је празнина,
ја сам постала нејака и туга,
чак ни сама не знам ко сам,
ал' ако вам помоћ треба, ту сам.
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TÁNCBA HÍVLAK
Minden szépségem pompája
kifakult a napsugárban,
csillaghullással elfogyott,
csak holdfényében ragyogok,
a teliholddal suttogok…
Fiatalon lettem szikla,
sziklahátnak jeges útja,
falevelet téptem, zúztam,
mézédesen csókot adtam…
Ma sincs muszáj szótáramban,
táncba hívlak hajnaltájban,
repülj velem, mint a fényév,
győzz le engem, mert szeretném,
legyél dübörgő vízesés,
csábításom nem üresség,
most bűn vagyok, a szenvedély,
lehetnék én a boldogság,
de vagyok a szomorúság,
még én sem tudom mi vagyok,
ahol kell, ott megtaláltok.
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РАТКО ПОПОВИЋ
Шњеготина, Челинац – Република Српска
ЖЕЉА
Ех, што нисам талас ријеке,
који све пред собом носи,
да савладам све препреке
до цвијета у твојој коси.
Ех, што нисам к'о анђео,
испред мене да се руше,
све препреке које воде
у дубину твоје душе.
Ех, што нисам слатко саће,
мед који се љети врца,
кад га једеш да с њим дођем,
у дубину твога срца!
Ех, што нисам Литургија,
коју твоја душа иште
гледао бих како сија
на твом лицу Светилиште!
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САВО Д. ТЕОДОРОВИЋ
Брчко Дистрикт БиХ – Република Српска
БОЛ
Хируршка клиника Београд, 31.05.2010.
1

На раскршћу се срели:
Бела бол и бели бол
У тренутак невесели.
Бол бела и бол бели.

2

Беле боли дочекао човек
Бел’’ бола се наносио.
Ни чекања нема довек,
Чиме си се заносио?

3

Чему Белој боли? Да мушко заволи!
После сваке боли долази осмех.
Коме? Белом болу. Да соколи!
После сваког бола нови је грех.

4

Завољели се бела бол и бол бели
У јединству побледели.
Осети их само човек-инсан
Уз њих не зна за ноћ и дан.

5

O бела боли: он те воли!
Бели болу – црн соколу.
Ко ће коме да одоли?
У шта си се загледао, мењај школу.

6

С белом боли лакше биће
Чим је женско трпељиво.
С белим болом и грех свиће.
Све је с болом осетљиво.
395

ГОРИ ЛИЛА УОЧИ ИЛИНА - 2021.

7

О белој боли причаће докони.
О белом болу знаће само жена.
А човек и његови закони:
Памтиће румена колена.
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САВО Д. ТЕОДОРОВИЋ
Брчко Дистрикт БиХ – Република Српска
ИСКРЕНА ПЈЕСМА
„Прилог за освјетљење
теорије о тачности песме“
Немој да тумачиш моју пјесму
И да тај жуљ ствараш
на мишићу крај чела.
Немој, ако те пјесма није занијела!
За поезију постоји школа цијела:
И часови српског језика,
И професорице Вуковог акцента...
Ти само читај
И прати хоће ли суза твоја пасти,
Хоће ли коса нагло порасти,
Да ли ће ишта у твојој мијени
Да се покрене или промијени?
Ако се ништа не догоди
Први пут кад читаш, ти читај поново.
Можда наслутиш неки звук,
Мелодију заборављену од свију?
Можда те метафоре загрију?
Или те мирис из усамљене риме
дотакне у носнице?
Можда те нека слика баци
У дјетињство, у младост, у радоснице?
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А кад се тачност пјесме не догоди,
Послушај ово: ти читај поново.
Једном ћу да ти се десим,
Одредићеш ми коту:
Препознаћеш ме у стиху
Кад ти нечитање не даде
Да ме препознаш у животу.
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САЊА МРКОЊИЋ МИКАНОВИЋ
Бања Лука – Република Српска
НИСИ ТУ
Баш много ми недостајеш
Нарочито у касним ноћним сатима
Кад цијели град спава
А ја остајем сама
Ти ниси ту...
И даље те могу наћи само у свом сну
Али неће сан на очи
Кад језа обавије тијело
А тмина испуни ноћи
Ти ниси ту...
Дозивам те шапатом пјесме
Дозивам те јецајем срца
Бол у срцу бљесне
Па почне аритмично да куца
Ти ниси ту...
Долази нови дан
Пролази вријеме за сан
Рекосмо у добру и злу
Али и даље
Ти ниси ту!
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СЛОБОДАН ЛЕЈИЋ
Дервента – Република Српска
KОМАД ПЛАВОГ НЕБА
Отварам ти душу драги пријатељу
Знам какав си човјек замјерити нећеш
О тој жени причат имам јаку жељу
Добродушан ти си мене разумјећеш
Те љубави наше комад плавог неба
Прекрили су црни олујни облаци
Био сам јој добар утјеху кад треба
Чим јој осмијех вратим гурне ме одбаци
Ријечи сам тешке болне отрпио
Бити кривац за све не би ми намјера
Узалуд волио вољен нисам био
Тврдоглавост женска границе помјера
Размишљање о њој још ми боли ствара
Срце сам јој лудо био спреман дати
Баш зато што има пјесничкога дара
Господ нек је чува заштити и прати
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СНЕЖАНА МИЛАНОВИЋ
Цирих - Швајцарска
У САНКУ НЕМИРНОМ
У хаљини белој месечевог сјаја
ноћна жудња опет луду жељу ствара
низ прсте ти клизи коса расплетена
док низ вене тече љубав узаврела.
Звездица у коси заспала па сија
плам љубави гори тело обавија
у постељи снова на гранама ветра
њишу се тела уздах и жеља.
На бедра ми слећу росне капи вреле
у грудима срце пући ће од жеље
да ко зора осванем у наручју твом
да санак не снивам у санку немирном.
Расплетене косе уздахом везане
у бисерној сузи ноћи бесане
на гранама судбине жеље се роје
јер једино тебе волим најмилије моје.
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СНЕЖАНА ПАНОСКА
Прилеп – Сјеверна Македонија
НЕ ПОКУШАВАЈ
Не покушавај да ухватиш дах ветра.
Он је као сунчев зрак,
дуга у висини узвишена,
лаки трептај очних трепавица,
кратки осмјех тек рођеног детета,
тихи клик младог орла.
Не покушавај да заробиш љубав.
Она ће доћи или ће те заобићи
да је не осетиш.
Само трептај срца показаће ти,
суза у оку ће ти испричати,
дали је била вечна, или само путник
који се је са тобом мимоишао,
али је пуно успомена, маштања, радости
и туге оставила.
И све док је тај твој поглед
ја ћу сањати и маштати
да је могла бити вечна ,
и да је могла бити наша.
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НЕ ОБИДУВАЈ СЕ
Не обидувај се да го фатиш
здивот на ветерот.
Тој е како сончев зрак,
Божилак во висините извишен,
лесен трепет на очните клепки,
кратка насмевка на тукушто родено бебе,
тивок клик на младо орле .
Не обидувај се да ја заробиш љубовта.
Таа ќе дојде или ќе те одмине
без да ја сетиш.
Само треперењето на срцето
ќе ти покаже,
солзата во окото ќе ти раскаже,
дали била вечна , или само патник
што со тебе се разминала,
но многу спомени, мечти, радости
и таги оставила .
И се дури е тој твој поглед
јас ќе сонувам и мечтаам,
дека можеше да биде вечна,
и дека можеше да биде наша.

403

ГОРИ ЛИЛА УОЧИ ИЛИНА - 2021.

СНЕЖАНА ПАНОСКА
Прилеп – Сјеверна Македонија
РУКЕ
Када пружиш руке, не реци – Дај ми.
Него – Изволи, узми.
Доброту не дајеш да бити била узвраћена
или као за душу на гробље дајеш.
Када испружиш руке,
очекујеш осмјех, загрљај,
топлину и радост,
а не и хладноћу, беду,
сиромаштво, празнину.
Искрени, лепи људи,
пруже ти руке са љубављу,
када паднеш, да се усправиш
и да продужиш.
Деле љубав.
Са тобом су када си сам.
И немој да је мериш рукама,
као на старом кантару,
ка свим странама света,
јер ничим се не може измерити
оно што чуваш у срцу,
а носиш на избораном,
глатком, обријаном, набеленом, насмијаном,
намрштеном, Смртном лицу.

404

КПД „ВАСО ПЕЛАГИЋ“ ПЕЛАГИЋЕВО

СЊЕЖАНА ЛУКИЋ КУКИЋ
Појезина, Дервента – Република Српска
ЉУБAВ
Љубaв je кaд клaсje житa вjeтaр милуje блaгo
и кaдa пчeлa у лeту дoтaкнe липoв цвиjeт,
a ти сe смjeшкaш с љубaвљу, будe ти нeкaкo дрaгo
зaгрллиш сунчeвe зрaкe и вoлиш oвaj свиjeт.
Вoлиш jeсeњe бoje, oпaлo жутo лишћe...
Клупу у пaрку глeдaш, a свa ти у срцe стaлa,
пустиш мисли дa лeтe, a душa трeпeри, дршћe,
сjeтиш сe шaрeних нити кoje си с љубaвљу ткaлa.
Љубaв je плaнински пoтoк прeпун кристaлнe рoсe
и oнo рaскoшнo дрвo стaрo стoтину љeтa.
Кaд љубaв у свeму видиш пoжeлиш дa нoгe бoсe
крeну прeчицoм срeћe бaш тaмo нa крaj свиjeтa.
Љубaв je и oнa сузa штo збoг љубaви кaнe,
кaдa ти нeдoстaje oнaj кoмe сe дивиш.
Љубaв je дoк глeдaш срну кaдa сe бринe зa лaнe.
И oвa пjeсмa je љубaв...Рaдуj сe зaтo штo живиш!
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СТЕВКА КОЗИЋ ПРЕРАДОВИЋ
Бања Лука – Република Српска
ОСМЈЕСИ У МАГЛИ
КОЧИЋЕВОГ ПАРКА
У магли, просјакиња
Мрвицама хљеба
Гугуће, шћућурена,
Гладнима - са неба.
Кроз јутро одзвања
Обућа, без лица,
И глас топли сања
Густа измаглица.
С платана се вину
Крилу њеном слијета
Голуб, у сивилу,
Кљуца крај дјетета.
С прхутом су пали
Ко два жута цвијета,
На картончић мали
Безвриједна монета.
Изнуђен том сликом
Брзо звекну трећи
Јер у магли, неком
Неко, дарује возећи.
Просјакиња осмијех
Сав озари мени...
И ја њој, такође,
Што проси и дијели!
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Осмјеси у магли
Кочићевог парка
Прате ме, блистави,
Нису били варка.
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СТОЈАН КАШТЕРОВИЋ
Брчко Дистрикт БиХ
ПОХЛЕПА
Када лијепо прерасте у ружно,
када осмијех погледе заледи,
кад веселост запјева отужно,
кад се човјек од среће наједи?!
Када радост у срц'ма нестане
и огрубе људска осјећања,
ништарија да вриједност постане
а истина – лажна обећања.
Док немудри аплаузе беру
а неуки одлуке доносе,
тек вјенчани журе у невјеру,
непоштени – поштеним пркосе.
Ми живимо стварно такав живот
ком цинизам љепоту сакрива,
од жељеног све нам је на супрот
похлепа је за то много крива.
Људска слабост срља у богатство
то сљепило - болест нашег рода,
сви земаљско траже за се царство
док умиру испод плавог свода.
Паметном је тешко да прихвати
култ незнања и простоћу ријечи
и сву корист што ћемо имати
од болести која се не лијечи.
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Поштење се давно изгубило
и све мање о најближим знамо,
проклетство нас снажно обавило
једни друге завидно гледамо.
Тој слабости љубав је супротност,
људски разум за свачије муке,
премоћни ће себи наћи опрост
кад немоћним пруже своје руке.
Хуманост ће обасјат планету
и Богу ће бити много мило
да људскости још има у свијету,
да се нешто лијепо догодило!
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ЦВИЈЕТИН БАЈА ЛОБОЖИНСКИ
Нови Сад – Србија
ЗАБРАЊЕНА ЉУБАВ
Спутавах жељу у пориву страсти,
устукнух пред љубављу слепом.
Не желех младост твоју красти
на уштрб животу варљиво лепом.
Чежњу своју потискивах свесно
а јаку жудњу вешто сам скрив'о.
Ишкушења срца гушио сам бесно
и ако сам тебе сваке ноћи снив'о.
Слутио сам сузу што ти око спира,
у сновима мојим плакао сам и ја.
Невиност твоја не да више мира,
о, како је живот смешна пародија.
Уздизах морал све до трона части,
градећи свој понос, а и добар глас.
Душу ће ми, знам, богови спас'ти,
ал' онда више, више неће бити нас.
И они што су мене често клели
када сам у тебе гледао кришом,
па и они су свога ђавола срели
још док сам очи спирао кишом.
А ти си хтела само љубав моју,
пољупце вреле тражила на дар.
Залутах лако у лажном спокоју
а хтео сам и ја да те љубим бар.

410

КПД „ВАСО ПЕЛАГИЋ“ ПЕЛАГИЋЕВО

ЦВИЈЕТИН БАЈА ЛОБОЖИНСКИ
Нови Сад – Србија
ЗАВОЛЕХ ЈЕ
Заволех Боже, једну лепу жену,
заволех је више него живот свој.
И мрсих нежно црну косу њену,
а сада ме тишти горки неспокој.
Отишла је некуд једне зоре ране,
након бурне ноћи из кревета мог.
Молио сам тада, да мало застане,
да ослушне вапај срца рањеног.
Осврну се само, па забаци косу,
у очима сузним спазио сам тугу.
Закорачих за њом у јутарњу росу
али нисам мог'о прескочити дугу.
Испратих је погледом што вапи,
даљина је узе у наручје своје.
Волећу је до последње капи
- све док срце не искапа моје.
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АЊА ЈАКОВЉЕВИЋ
Пелагићево – Република Српска
ЈАСЕНОВАЦ
Јасеновац, први и највећи концентрациони логор у
тадашњној НДХ. Најстрашнији логор те врсте, гдје су
мучили и убијали људе. Чак и дјецу.
Страшна је и сама помисао да човјек може убити
човјека. Зашто? Због интереса, због другачијег вјеровања?
Помислите само на сву ту страдалу дјецу, какав човјек
може да убије дијете? Читајући и слушајући о
страдалницима из Јасеновца, у глави видим наше
мученике, сурове злочинце који се иживљавају над својим
жртвама, видим колоне гладне и измучене дјеце којој је
уништено право на будућност. Од тих слика кроз тијело ми
прође страховита језа и питам се, по ко зна који пут: „Како
је то могло и смјело да се деси?“ Сви ти људи, жене, дјеца,
имали су свој живот, своје обавезе и мале радости и због
болесних умова несрећног рата све им је одузето. Не могу
да се помирим са тим, не могу то да прихватим. Па како је
то свијет могао дозволити? Рат воде наоружани људи,
војници, без обзира да ли нападају или бране територију,
али цивили и дјеца су беспомоћни, зашто њих убијају. Ја
сам само дијете и не могу промијенити историју, али знам
шта могу. Могу се потрудити да се то никад не заборави!
Наши свети мученици јасеновачког логора су то
заслужили. Они траже да истина останe међу нама и да их
увијек памтимо. И самим тим, док чувамо ову истину, не
смијемо дозволити да се икад више догоди овакав злочин.
Никада вас нећемо заборавити! Почивајте у миру!
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ИВАНА КАЛИНОВИЋ
Пелагићево – Република Српска
ЧУВАЈТЕ ЈЕЗИК КАО ЗЕМЉУ
Мој матерњи језик је српски и ја сам на то поносна.
Прве ријечи сам проговорила на српском, учим га у школи,
разговарам са породицом и другарима и увијек настојим да
не користим туђице у свом језику.
Наш језик морамо цијенити и вољети и не смијемо
дозволити да га заборавимо без обзира гдје живимо. Доста
Срба живи у иностранству, неки још увијек говоре српски
језик, а неки га полако заборављају. То је за сваку осуду. А
још је страшније кад своју дјецу, која су тамо рођена или
су отишла веома мала, нису научили српски језик.
Разумијем ја добро, они у школама уче језик земље гдје
живе, али остаје породица као нешто најважније и
најсветије, у њој сви требају говорити српски. Сви они,
који своју дјецу нису научили матерњем језику, издали су
своју отаџбину и свој народ. На сву срећу има и оних који
чувају свој матерњи језик од заборава и у свим приликама
ван школе, са дјецом комунуцирају на српском. Кад видим
ту дјецу у току распуста да дођу на одмор у Републику
Српску и како лијепо говоре сбојим српским језиком,
одушевим се. Са друге стране, ужасне ме ситуација кад
видим дјецу која причају махом њемачким језиком, или
евентуално на енглеском, а ријеч не знају рећи на српском.
Па докле смо дошли? Схватам ја да су ти људи отишли за
бољом зарадом, бољим животом, али како тако брзо
заборавише своје коријене и посташе странци на родном
тлу. Не смијемо допустити да се тако нешто дешава, сви
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требамо удружено вољети и чувати наш српски језик. Чак
од Вука Караџића, реформатора српског језика и творца
ћирилице, многи књижевници су написали дивна дјела на
српском језику. Нема дјетета које није читало пјесме чика
Јове Змаја, Десанке Максимовић или Добрице Ерића, или
приче и романе Бранка Ћопића. И свих осталих наших
српских књижевника. Све је то написано на чистом
српском језику. Ови великани су чували и његовали свој
матерњи језик, а на нама је обавеза да то наставимо.
И како нама наша наставница српског језика увијек
каже: ,,Све док има народа који говори српским језиком,
има и српског језика!“ Јер ми смо коријен стабла српског
језика, а српски језик је стабло и плод. И све док буде било
коријена, биће и стабла и плода. И зато, чувајте језик као
земљу.
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ЈОВАНА ТОМАНИЋ
Пелагићево – Република Српска
ЈАСЕНОВАЦ
Сједи мајка, плаче, јеца,
сјећа се сина свог,
и других малишана
док су били дјеца
у логору смрти.
Страшне слике страдања
у души је муче,
своје кости оставише
и невини умријеше,
далеко од родне куће.
Док Усташе славе
тај покољ страве,
наш народ тугује,
оплакује жртве
те сурове јаве.
Сјећање на њих живи,
истина се мора знати,
нећемо то више дозволити
да се икада понови,
нећемо им дати.
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ЈОВАНА ТОМАНИЋ
Пелагићево – Република Српска
ЧУДНИ СИМПТОМИ
Када ти глава пуца,
срце снажно куца,
кад ти душа гори,
док неко збори,
кад пјесмом испуниш дан,
као најљепши сан,
када ти очи сијају,
осјећаш се као у рају,
кад ти приђе дјечак тај,
то се зове љубав, знај.
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ЉУБИЦА ЈЕРКОВИЋ
Пелагићево – Република Српска
ТО САМ ДОЖИВЈЕЛА ПРЕКО РАСПУСТА
Топли љетни дани су се ближили крају. Почетак нове
школске године је био на домак руке, а свима се чинило
као да се прошла управо завршила. Схвативши да ће
уживања бити мање, моје друштво и ја смо одлучили да
ово вријеме максимално искористимо.
Пробудила сам се одморна и наспавана. Кроз прозор
су допирали сунчеви зраци и миловали ми лице. Послије
подне нашли смо се по договору. Сви су стигли тачно на
вријеме, нико није каснио. Организовали смо пикник само
за нас. Било нам је јако занимљиво. Слушали смо музику,
смијали се, разговарали и чинили управо оно што нам је
био циљ – максимално искористити остатак распуста. Неко
је понио сендвиче, неко сокове, неко слаткише... Поред
хране и пића једна другарица је понијела књигу, али то
није била обична књига, него страшне приче. Оне од којих
вам се леди крв у венама. Почели смо је читати. Било је ту
разних тема. Од вампира, вукодлака, духова.. до
ванземаљаца, живих лутака, уклетих мјеста. Најзанимљивија нам је била прича о духу једне дјевојчице који
непрестано лута шумом покушавајући да некога дозове.
Чињеница коју сам заборавила да поменем је то да се
пикник одржавао на ливади, покрај које је била огромна
шума. Наставили смо са шалом и књигу оставили по
страни. Свима нам се та прича потајно врзмала по глави,
али смо се правили као да смо заборавили. Чули смо неки
звук који је долазио из шуме. Језива ствар је била што је
личио на плач дјетета и дозивање, али ништа није било у
шуми... или јесте. Увод књиге је био тачан. Крв у венама
нам се следила. Сви смо гутали кнедле у грлу, неки су се и
тресли. Вјетар је почео дувати све јаче и јаче, тако да смо
покупили ствари и кренули кућама.
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Заклели смо се да ћемо ово понијети у гроб и нико
неће знати шта се десило осим нас. Мада, када боље
размислим, ни ми не знамо праву истину.
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НИКОЛИНА МИШИЋ
Пелагићево – Република Српска
ЗНАЧАЈ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
,,Језик је хранитељ народа. Докле год живи језик,
докле га љубимо и поштујемо, њиме говоримо и пишемо,
прочишћавамо, дотле живи и народ. Може се међу собом
споразумијевати и умно сједињавати, не прелива се у
други, не пропада“, рекао је и написао Вук Карацић.
То би требало да буде идеја бодиља за све нас. Према
језику се треба односити са великом љубављу и
поштовањем. Данас је у свијету око шест хиљада језика, а
српским језиком говори дванаест милиона људи. Када би
само половина дала свој допринос очувању језика, имали
бисмо шансу да опстанемо у овом суровом свијету. Језик је
жива категорија и он се стално развија. У данашње вријеме
је све више страних ријечи заступљено у нашем српском
језику, што угрожава његов развој. Људи то користе често
случајно, под утицајем стране литературе, филмова или
вијести на интернету, не схватајући да тиме издају свој
језик. Наш српски језик је веома богат изразима и има
развијену лексику, па зато требамо користити само ријечи
српског језика. За сваки појам постоји српска ријеч,
заснована на фонетском правопису и Вуковом начелупиши као што говориш,читај како је написано. Лијепо је то
рекао Свети Симеон у завјештању свом сину Светом Сави:
,,Не узимај туђу ријеч у своја уста. Узмеш ли туђу ријеч,
знај да је нијеси освојио, него си себе потуђио.“
Чувајући српски језик и српско писмо ћирилицу, ми
чувамо идентитет свога народа! И као што је рекао Свети
Симеон у поменутом завјештању: ,,Послије изгубљене
битке и изгубљених ратова, остаје народ. Послије
изгубљеног језика, нема народа.“
Зато чувајте језик као земљу.
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НИКОЛИНА МИШИЋ
Пелагићево – Република Српска
МОЈ ЈЕЗИК ЈЕ ЗЛАТНА ЈАБУКА
Језик неког народа је посебан дар. То је нешто
најдрагоцјеније што сваки народ посједује.
Ма колико била сиромашна земља у којој живимо, она
је ипак богата, јер има свој језик. И није важно колико
људи говори тим језиком, да ли је то енглески, шпански
или кинески, којим се служи више од половине
становништва наше планете, или је то пак језик којим
говори неко племе у Африци. Мој језик је српски и ја се
њиме поносим. Веома је лијеп и једноставан, једно словоједан глас, а опет даје велике могућности у слагању ријечи.
Користим се њиме, нижеш ријечи као бисере у огрлици,
водећи рачуна како ћеш је завршити. Некога те ниска
ријечи обрадује и утјеши, некога растужи, а понекад
изненади. Некада се претвара у вијугаву лаж, некада
заблиста као истина. Некада веже људе као најјача стијена
на свијету, некада их растави заувијек. Имаш пуно
могућности да слажеш бисере, да их комбинујеш и
истражујеш. Док пишеш ријечи или причаш, можеш да се
играш убацујући ријечи у реченице, као у празно мјесто
слагалице и на крају добијеш савршен склад.
Мој језик је златна јабука, коју љуштећи мало помало,
упознајем све боље. И радујем се новим открићима. И
уживам у могућностима које ми пружа мој матерњи,
српски језик. И чувам га као највећу драгоцјеност.

423

ГОРИ ЛИЛА УОЧИ ИЛИНА - 2021.

САША ТРНИНИЋ
Пелагићево – Република Српска
РОЂЕНДАНСКИ ПОКЛОН
Сваки рођендан доноси посебну радост. Мој девети
рођендан ће ми заувијек остати у сјећању.
Већ дуго сам желио да имам малог псића. Док сам био
мањи, родитељи ми нису дозвољавали. Већ сам изгубио
наду. Ближио се мој рођендан. Мислио сам да ће ме мама и
тата, као и увијек, одвести у маркет да изаберем себи
играчку. Већ сам био запазио једну која ми се допала. Са
нестрпљењем сам ишчекивао тај дан. Најзад је дошао мој
рођендан! Ујутру сам рано устало, а мама ми је рекла да ме
тата зове да изађем напоље. Када сам изашао, на прагу сам
видио велику картонску кутију. Изненађено сам погледао у
родитеље. Они су се само смијешили и рекли ми да
погледам шта је унутра. Срце ми је из груди хтјело да
искочи, а руке као да су дрвене. Никако да одвежем ону
машну на кутији. Док сам отварао, осјетио сам да се
унутра нешто помјера. Мало сам застао, али ипак
радозналост је побиједила. Отворио сам је. У ћошку
кутије, као неко шарено клупко, скупило се уплашено мало
штене. Радосно сам га узео и приио уз груди. Дрхтали смо
обојица. Ја од среће, оно од страха. Дао сам му име Кики.
Од тога дана смо нераздвојни. Када се враћам из
школе, весело истрчи пред мене и чека да га помазим.
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СЕРГЕЈ РАДАНОВИЋ
Дервента – Република Српска
МОЈ МАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Живим у Републици Српској и мој матерњи језик је
српски. Усвојио сам га по рођењу и сматрам да га требам
његовати и чувати. Језик се обогаћује читањем. На тај
начин упознајемо његове домете, ширимо видике, чувамо
традицију.
Вук је рекао да док живи језик, живи и народ, јер то је
једна нераскидива веза. Да би били препознатљиви у
свијету морамо очувати своју духовност, националну
културу и идентитет, а то можемо само, ако његујемо свој
језик.
Велики свјетски научник, Никола Тесла, једном
приликом је рекао да с муњама и громовима говори на
матерњем, српском језику. Иако се отиснуо у свијет и
постао познати научник, није заборавио своје поријекло и
коријене.
Свако треба да воли језик народа којем припада, то је
природно и пожељно. Исто тако, чувајући своје, а
поштујући друге, ми стварамо угодан амбијент за све оне
који живе око нас и с нама. Језик треба да шири љубав, да
повезује људе.
У школи учим још два језика, енглески и њемачки, и
на тај начин увиђам колико је мој језик посебан и
другачији. Писмо којим пишем зове се ћирилица. У њој је
у потпуности спроведено Вуково начело један глас, једно
слово. Разликује се од осталих језика јер има сложенију
структуру слова, некако богатију и отмјенију. Слова су
поријеклом из црквенословенског језика. Свако слово чита
се онако како се и пише, што није случај код модерних
језика. Почетницима који тек савладавају прва слова нашег
писма дјелује тешка, али није. Граматика српског језика је
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доста сложена и њена посебност се огледа у мноштву
правила која траже досљедност при употреби.
Оно што волим у свом матерњем језику је архаичност
ријечи, па често тражим њихово значење. Гледајући филм
„Зона Замфирова“ имао сам прилику чути неке
„старинске“ ријечи које више нису у употреби и
истражујући шта оне значе одушевио сам се како су људи
некада покушавали тим мјесним говором сачувати
традицију која је карактеристична за тај крај. У нашем
језику има мноштво ријечи из њемачког и турског језика
које смо само транскриптовали прилагођавајући их
фонетици нашег језика.
Богатство српског језика се огледа и у мноштву
синонима што странцима и људима који желе научити наш
језик представља проблем. Ми у свакодневној
комуникацији користимо синониме неутралног значења
испред синонима стилског значења, јер стил нарушавају
ријечи које су постали клишеи. По мени то није у реду и
трудим се да користим ријечи и придјеве који у себи носе
стилску вриједност. У посљедње вријеме пишем поезију,
волим риму, па када желим да склопим пјесму у цјелину,
максимално се трудим да пронађем што љепшу ријеч која
ће читаоцу створити слику пред очима. Све то радим без
употребе „модерних“ ријечи којих је све више у слободној
комуникацији, али и у писаним формама.
Да би се сачувао језик, то се мора избјегавати.
Киплинг је некада давно рекао да су ријечи најмоћнији
лијек који је човјечанство користило и слажем се с тиме.
Прије нисам толико размишљао о значају матерњег
језика, али како вријеме пролази и како упознајем друге
језике, осјећам велику потребу да што више упознам и
научим свој језик који је изузетно милозвучан и
јединствен.
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СЕРГЕЈ РАДАНОВИЋ
Дервента – Република Српска
ПРОФЕСОРИЦА СЊЕЖА
Мој најдражи предмет у школи је математика
да не буде сад нека патетика,
она је одувијек ученицима била тежа,
али мени је предаје наставница Сњежа.
Код ње нема повисивања тона
нити су дјеца на часу докона.
Она све до танчина објасни
и задаци не могу бити нејасни.
Награди увијек труд и рад,
нема код ње сад или никад.
Зато ако желиш знање знати
мораш редовно учити и вјежбати.
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БИОГРАФИЈЕ
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЋ МАТИЋ рођена
у Сарајеву 16. новембра 1975. године. Због
специфичних породичних околности најраније
дјетињство је провела у Црној Гори, а
школовање касније у Сарајеву. Сада живи у
Братунцу. По струци је специјалиста и
аналитичар за обраду вода. Ради у руднику
олова и цинка Сасе, заједно са осталим патуљцима Сребренице.
На послу се бави воденом хемијом, а приватно алхемијом и
настоји да бар ријечју, све што дотакне, и емоције и људе,
претвори у злато. Пише пјесме и неке друге приче.
АЛЕН ЏИНИЋ рoђeн je 16.11.1965. гoдинe у
Зaвидoвићимa.
Oдмaх
нaкoн
вeликoг
зeмљoтрeсa у Бaњoj Луци дoсeлиo сe у
истoимeни грaд гдje je и oдрaстao. Зaвршиo je
срeдњу Eлeктрo-тeхничку шкoлу у Бaњoj Луци.
Нaкoн рaтa у Бoсни и Хeрцeгoвини рaдиo кao
нoвинaр и урeдник у нoвинскoj aгeнциjи
“Флeш”, “Нeзaвисним нoвинaмa”, “Фoкусу”, “Прeссу” тe
чaсoпису “Здрaвo-Живo”. Гoдинe 2017. уз пoмoћ Књижeвнe
зajeдницe “Вaсo Пeлaгић” oбjaвљуje књигу “Tрaвaрицa”, кoja
oписуje лиjeчeњe биљeм, a кoд истoг издaвaчa oбjaвљуje и прву
пjeсничку збирку „Љубaв и пoмaлo бoлa“. Живи и рaди у Бaњoj
Луци.
АНЂЕЛКА
МИЛИЋЕВИЋ
рођена
у
Срницама, општина Градачац 24.04.1967. Живи
у Шамцу. Радове је објављивала у више
антологија. Они су обележили ово време,
Путеви песме, Сејачи песама у Балканском
парку. У августу 2019. године је објавила прву
самосталну збирку љубавне поезије „Глас моје
душе“. Тренутно припрема нову збирку.
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АНИ СТАJКОВА – ИВАНОВА jе рођена на 19
07.1955. године у Свежену краj Пловдива.
Библиотекар магистар. Пише поезиjу, кратке
приче, хаику. Члан jе Савеза независних
бугарских писаца као и неколико књижевних
клубова.
Члан
jе
Удружења
српских
књижевника у отаџбину и расеjању УСКОР.
Члан Удружења Култура Снова у Загреба. Амбасадора Песничка
Републике за Бугарску. Обjавила jе шест збирки песама.
Добитник jе значаjних награда и признања на књижевним
конкурсима у Бугарскоj, Србиjи, Босне и Херцеговине, Црноj
Гори, Аустралиjи и Мађарској. Живи и ствара у Пловдиву,
Република Бугарска.
БИЉАНА ДОБРИЛОВИЋ (рођ. Кајганић)
рођена је 29.03.1976. год. у Добоју. Основну
школу завршила је у Станарима, средњу
Медицинску школу у Бања Луци. Филозофски
факултет, одсјек раздредна настава, завршила је
у Дервенти. Пише љубавну и дјечју поезију, те
кратке приче и хаику. Члан је Књижевног клуба,,
Јован Дучић" и Српског умјетничког друштва
Београд. Објавила је двије збирке поезије. Живи са породицом у
Љесковим Водама, код Добоја.
БЛАГИЦА
СТАНОЕСКА,
69
годинa,
пензионерка.
Пише
у
свим
књижевним
жанровима. Живи у Скопљу.

БЛАГОЈКА ПЕТРУШИЋ СТОЈАНОВИЋ,
рођена је у Завидовићима, у тадашњој
СФРЈ. Објавила је три самосталне збирке поезије:
„Очи боје лешника”, „Звук тишине у свитање” и
„Плес на киши”. Своје пјесме је објављивала и у
другим књигама и заједничким зборницима, од
2016. године до данас. Дугогодишњи је члан
Клуба књижевника „Савовање” Шамац. Живи у Шамцу.
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БОЖИДАР СТАЈИЋ рођен је 7.9.1992. године
у Добоју. Основну школу и гимназију завршио је
у Модричи, а потом се преквалификовао за
медицинског техничара у Новом Саду. Члан је
Књижевног куба „Младост“ у Модричи и Хаику
удружења Србије и Црне Горе у Београду. Осим
медицине и писања, бави се и музиком. Свира
клавир, гитару и пјева. Тренутно живи и ради у
Њемачкој са својом породицом.
БОРИСЛАВ БОРО НАГРАДИЋ, рођен 15. 08.
1952. У Црнчи, код Дервенте. У Црнчи и Осињи
завршио основну школу, а у Дервенти, средњу.
Затим, одлази у Београд, гдје уз рад, завршава
Вишу школу а потом и Високу пословну! Од
основне школе, заволио књижевност, посебно
поезију. Прве пјесничке радове, објављивао у „Малим
Новинама“. Озбиљније почиње да пише у позним годинама.
2020. године је објавио свој поетски првенац, збирку поезије под
називом „Поетски звуци тишине“.
БОРКА МИЛИЧИЋ, рођена је осмог
септембарског дана 1974. Њени списатељски
почеци настали су у школској новинарској
редакцији ђачког листа Галеб. Пише поезију и
прозу. До сада објавила два романа: СЛЕДИ
ПУТ СВОГА СРЦА, 2019. и љубавно историјски
ВРАЋАМ СЈАЈ ОЧИМА СВОЈИМ, у Зворнику
старом граду 2015. Живи и пише у Зворнику.
БРАНКА С. РАЈКОВИЋ је рођена 14. октобра
1937. године, у сели Зуцу испод планине Авале,
Примљена је у Друштво писаца Србије, и у
Друштво Књижевника Србије, за свој
дугогодишњи рад и стваралаштво, у области
књижевности, Објавила је до сада осам наслова.
2005. године, Елеонора Ацтхандер преводи јој
збирку поезије на шведски језик. Неке њене
431

ГОРИ ЛИЛА УОЧИ ИЛИНА - 2021.

песме су преведене на бугарски и арапски језик . Има пуно
награда, похвала, захвалница, и диплома, добијених са
многобројних конкурса где је са својим радовима учествовала.
ВАЛЕНТИНА ВАЊА ДАБИЋ, рођена сам
09.08.1971.год. у малом градићу Петровцу на
обали реке Млаве. Своје детињство сам провела
у планинском селу Рибару у срцу Хомоља.
Завичајни сам писац који сваким својим
написаним словом ,жели да сачува прошлост од
заборава. Аутор сам новеле"Од млека, па до
века" и романа "Последњи Хомољски горштак".
У припреми је збирка песама посвећена родном
крају.
ВЕСЕЛИНА РАДАНОВ ПЕЛАГИЋ
Садашња позиција
Председавајући одбора НВО „Фондација за
истраживање и развој, безбедност хране и еко
здравље“ експерт у Радној групи 7, Национални
конвент о напретрку Србије о Европској унији,
Члан Дунавског цивилног форума.
Oбразовање
1981- 1986 Доктор ветеринарске медицина, Универзитет
Београд
Чланство у струковним организацијама
Национално ветеринарско друштво Србије (2014)
Српско микробиолошко друштво СМС (2000)
Кључне квалификације
Микробиолог, експерт за безбедност хране са 35 година
искуства у лабораторији за дијагностику бактерија и плесни,
универзитетски предавач за предмет микробиологије у
ветеринарско-медицинском
програму
и
предмети
микробиологије за постдипломски студиј Безбедност хране и
биолошка сигурност на фармама.
Аутор и коаутор 4 књиге и више од 180 научних и стручних
чланака који су представљени на националним и међународним
научним конференцијама.
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ВЕСНА ЗАЗИЋ рођена у Алексинцу у коме
ради као медицинска сестра. Поезија је њена
права љубав. Заступљена је и награђивана у
бројним зборницима од којих неке сматра баш
великим успехом. До краја године изаћи ће њена
прва, самостална збирка, која већ предуго чека.
ГОРАН ВУКОВИЋ је рођен у Прњавору
(Република Српска), 6.септембра 1974.године. У
родном граду је завршио основну и средњу
школу. Пише од раног дјетињства, а досад је,
поред учешћа у многим заједничким пројектима,
објавио три самосталне збирке дјечије поезије –
''Чаробне сузе'', ''Пречицом до сунца'' и ''Птице
од вунице''. Предсједник је Српског књижевног
клуба ''Таласи'' – Прњавор. Пише и слика у свом
Прњавору.
ГОРДАНА БАКУРЕК, рођена 21. 07. 1960. у
селу Грејач код Алексинца. У селу завршава
основну школу, а у Алексинцу Педагошку
академију. Касније, уз рад, завршава и
Учитељски факултет. Радила је као учитељица
по Србији, а данас учитељује у Верићима код
Бања Луке. У зрелим годинама, почиње да пише
песме, приче, афоризме,... инспирисана тешком
породичном судбином, када губи најмилије, сина и мужа!
ГОРДАНА БУЈИЛА, рођена 06.12.1967. године
у Зворнику. Живи у Лозници. Активно учествује
на књижевним конкурсима и сусретима поезије
у свом клубу и ван њега. Члан Клуба писаца
"Вуково перо".
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ГОРДАНА ИЛИЋ, рођена је у Фочи, Република
Српска. Завршила је Учитељску школу у Тузли,
а радни век провела у Београду. Тренутно живи
у граду своје младости, Добоју. Од 2012. године
пише љубавну и родољубиву поезију и
учествовала је у многим зборницима и
антологијама са знатним бројем награда.
ГОРДАНА ПИРЕЛ ЗЕЈНИЛАГИЋ, рoђeнa
1956. гoдинe у Сaрajeву. Зaвршилa je Први
стeпeн Сoциoлoгиje нa Фaкултeту пoлитичких
нaукa у Сaрajeву. Пишe љубaвну, духoвну и
пoeзиjу зa дjeцу, тe прoзу. Члaницa je вишe
књижeвних Удружeњa: у Бoсни и Хeрцeгoвини,
Хрвaтскoj, Њeмaчкoj и Швajцaрскoj. Oбjaвилa
jeдну збирку љубaвнe пoeзиje "Teби с
љубaвљу".
ДАНКА
АВРАМОВИЋ
МИЈАТОВИЋ,
рођена 12.јануара 1981. године, живи под
крилима Авале у Врчину. Остварена као мајка и
супруга. Њена прва збирка љубавне поезије
носи назив ,,Луталица’. Награђивана на
манифестацијама
такмичарског
духа
и
похваљена од стране песника Драгана Лукић.
Члан је Међународног књижевног удружења “Неказано”,
добитник специјалне награде за допринос у књижевности
"Бојник" у Лесковцу. Бави се и хуманитарним радом и активиста
је управног одбора Савеза Слепих Београда.
ДАРА РАЈШП, рођена је 1938. године у селу
Доброселици на Златибору, као седмо од
деветоро живе деце Косте и Драгојле Станковић.
Школовала се у Вршцу. Данас живи у Ужицу.
Пише родољубиву, љубавну, духовну и поезију
за децу. Песме је објављивала у више
књижевних часописа и зборника. Објавила је 2010. године
књигу песама за децу ,,Одлазак од куће". Члан је Књижевног
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удружења ,,Паун Петронијевић РУЈНО", Ужице и Друштва ,,Др
Саша Божовић" из Београда.
ДЕЈАН СПАСОЈЕВИЋ је рођен 19.01.1978.
године у Лозници. Дипломирани правник.
Тренутно ради као главни уредник издаваштва и
штампарије АСоглас из Зворника, а уједно води
истоимени клуб аутора и љубитеља писане
ријечи. Три године за редом успјешно
организује „Дринске књижевне сусрете“ и
бројне промоције. До сада је објавио три самосталне књиге и
једну у улози коаутора.
ДИНКО ОСМАНЧЕВИЋ
(Бањалука, 24.7.1971.)
Писац кратких форми, афоризама, сатиричних
прича и пјесама, (научно) фантастичних прича.
Бави се енигматиком. Објавио збирку
афоризама Велики прасак. Награђиван на
конкурсима и фестивалима хумора и сатире.
Пише колумне о актуелним дешавањима за
Независне новине.
ДРАГАНА ДУЧИЋ, рођена сам 23.10.1966.
године у Доброселици на Златибору. Не памтим
да сам некога погледала, нити да је мене неко
погледао. Захваљујући добрим људима, на време
одлазим у Земун где завршавам основну и
средњу школу. Радила сам у Ваљаоници бакра
Севојно. У Међуопштинској организацији
слепих Ужице моја највећа љубав је култура, а у
једном мандатном периоду била сам и председница
Организације, а и сада сам. Задовољна сам и потпуно остварена
жена. Недостатак вида ме не спутава да храбро и без предрасуда
решавам све животне изазове. Непоправљиви сам оптимиста и
мој животни мото је ''Свакога дана живи и уживај у животу''.
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ДРАГИЦА ДАВИДОВИЋ, рођена 21.09.1974.
године у Градачцу. Живи у Пелагићеву код
Брчког. Пјесме су јој објављиване у зборницима
Арте стих, Гори лила уочи Илина, те у
Вишеграду, Пјесме посвећене Андрићграду.
Поезију пише од малена, јер је чини срећном.
Члан је Књижевног клуба „Савовање“ у Шамцу.
Удата и мајка двоје дјеце.
ДРАГИЦА ЂУРИЋ, рођена Протић 1950.
године у Белој Цркви, у Рађевини, Република
Србија. Живи у Ужицу.
Пише песме и кратке приче које су објављиване
у разним зборницима и књижевним новинама.
Добитник је више признања и похвала.
Активни је члан Удружења грађана "Клуб три"
из Ужица и председница Књижевне секције.
Као председница Уређивачког одбора и песникиња, заступљена
је у заједничким књигама чланова ,,Клуба три": ,,Гласи душе"
(2018) и ,,Ужичка песничка лира", (2021.- у штампи).
ДРАГИЦА (Матејић) ШРЕДЕР рођена је 09.
априла 1948. године у Милошеву код Јагодине
у Србији. Пише и преводи поезију и прозу за
децу и одрасле на српском и немачком језику.
Објавила је четрнаест својих књига, тридесет
двојезичних антологија поезије и прозе. Члан је
више удружења. Живи и ради у Милошеву код
Јагодине/Србија и Хилдену/ Немачка.
ДРАГОЉУБ ЈАНОЈЛИЋ (Селевац, 1951.)
новинар „Експреса“ у пензији. Члан је
Удружења
књижевника
Србије,
Савеза
књижевника у отаџбини и расејању и
Књижевног
клуба
„Пера
Тодоровић“.
Интензивно се бавио династичком поезијом
под Карађорђе-вићима и стваралаштвом у
логорима током Другог светског рата.
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Заступљен у цветнику јасеничких песника и у више зборника
поезије.
ДУШАНКА КОТУР УГРИЦА, рођена 22.
децембра 1970. године у Бадену у Аустрији.
Дјетињство провела у Козарској Дубици, гдје
је завршила основну и средњу техничку школу.
Од 1992. године живи у Швајцарској, гдје
наставља даље школовање у смјеру медицине.
Ужива да пише приче о истинитим догађајима.
До сада је објавила двије књиге: КАО МЕЛЕМ НА РАНУ и
ЗАГОНЕТНА СОБА, које су преведене и на њемачки језик.
Члан је удружења писаца Литерарни круг ЗЛАТНО ПЕРО у
Швајцарској.
ДУШКО Р. НЕДОВИЋ, рођен 02.03.1967.
године у Брњацима код Светог Самограда,
Пријелози, живи у Бијелом Пољу, Црна Гора.
Пише, слика, објављиван у више зборника и
часописа, награђиван домаћим и иностраним
наградама, превођен на неколико језика...

ЂОРЂЕ КРСТИЋ, рођен 02.08.1974-е године
у Бечу, Аустрија.
Тренутно настањен у
Горњим Дубравицама код Брчког, Република
Српска. По занимању дипломирани економист,
смјер управљање пословним процесима,
запослен у приватном сектору. Члан
Књижевног круга који дјелује при СПКД
„Просвјета“ Брчко. Аутор је двије књиге:
„Отварање очију“ и „Столетов мук“, а радови су му објављивани
у више зборника у Републици Српској и у Србији.
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ЖАКЛИНА МАРКОВИЋ МИТИЋ је рођена
27. 9. 1976. године у Лесковцу. Од 1996. године
живи на релацији Србија-Швајцарска. У том
кругу и ствара, црпећи теме из сопственог
искуства у сусрету различитих култура. Њен
први роман „Између жеље и разума“, наишао је
на сјајан одјек међу читаоцима. Пише поезију и
прозу, и заступљена је у великом броју зборника и књижевних
часописа. Члан је удружења српских писаца Швајцарске.
ЖЕЉКО МИЛИЋЕВИЋ, комерцијалиста,
рођен 1983. у Пелагићеву, запослен, уредник и
оснивач портала "pelagicevо.cом" и канала ТВ
Пелагићево.

ЖИВКО ВУЈИЋ, рођен 1947. у селу Љубатовци, Лакташи, Бањалука. Дипломирао на Факултету организационих наука у Београду.
Писањем и објављивањем у листовима и
часописима бави се од 1965. године. Бави се
књижевном критиком. За поезију, прозу и
сатиру награђиван на домаћим и међународним
конкурсима. Објавио 25 књига различитог
жанра. Превођен на њемачки, енглески, бугарски, македонски,
словеначки, мађарски и румунски. Члан Удружења књижевника
Републике Српске, Београдског афористичког клуба (БАК)...
ЖИВОРАД ЈЕЛИЋ ( Азања, 1929. ) завршио
је Правни факултет у Београду. До 1963. године
радио је у Зрењанину као судија. Од те године
цео радни век провео је као председник
Општинског суда у Смедеревској Паланци. Од
1969. године бави се сакупљањем народног
стваралаштва. Објавио је Џакалар 1 – Народна
казивања, Џакалар 2 – Живот и обичајни у
Доњој Јасеници, Џакалар 3 - Азања - Приче и документи,
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Џакалар 4 – Речи дедова, Џакалар 5 – Ризница народних
умотворина, Џакалар 6 – Загонетке из народа.
ЗДРАВКА БАБИЋ је рођена 09.12.1968.
године у Билећи, Република Српска, Босна и
Херцеговина, гдје и данас живи и ради.
Добитник је многих домаћих и међународних
признања за поезију. Поезија јој је преведена
на више језика и објављивана у страним
часописима, зборницима и антологијама. До
сада је објавила четири књиге поезије. Члан је
„Удружења Књижевника Републике Српске“, „Удружења
Књижевника Србије“, „Удружења Умјетника у Министарству
Просвјете и Културе“ - Република Српска, БиХ. Обавља послове
техничког секретара УКРС, Подружница Требиње.
ЗДРАВКО ЛАЗАРЕВИЋ, рођен 19.јануара
1950. године у Дугом Пољу код Модриче,
Босна и Херцеговина (Република Српска). У
СР Њемачку дошао 1971. године у БаденБаден и ту остао до данас. Године 1984.
основао ЈУ клуб у Баден-Бадену и у више
наврата био и предсједник клуба. Секретар
заједнице ЈУ клубова за Јужни Баден на
конзуларном подручју Фрајбурга, све до распада Југославије. Од
1991. године био секретар Фудбалског клуба Слога Гагенау до
2001. године. После тога почео се активно бавити писањем,
углавно поезијом. И на крају породичан човјек са троје дјеце и
шесторо унучади. (Највеће богатство)
ЗДРАВКО ЛУКАНОВИЋ, од оца Давида и
мајке Јање, рођен 11.02.1964. године у
Маглају. Живи и ради у Пелагићеву,
Република Српска, БиХ. Запослен, ожењен,
отац двије кћерке. Писањем поезије, уз краће
прекиде, бави се од средњошколских дана.
Пјесме су му објављиване у више штампаних
и електронских Зборника и Часописа у
Републици Српској, Србији и Црној Гори,
а као аутор
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заступљен је и у три Антологије пјесама. Неке пјесме су
превођене на мађарски и италијански језик. Члан КК „Вуково
перо“ из Лознице. До сада издао једну збирку поезије под
називом "Ружа из камена".
ЗДРАВКО СРЕТЕНОВИЋ рођен је 1.априла
1957 год. у Радошину, општина Свилајнац.
Пише приче и песме, а било је и покушаја
писања афоризама. Песме су му објављиване у
више листова, часописа и зборника. Неки
радови су преведени на арапски, немачки,
руски, мађарски, румунски, бугарски. Објавио
је двије збирке песама. Освојио је и неколико
песничких награда. Један је од оснивача и уједно први
председник Књижевног клуба „ Душан М. Дачић“ из Багрдана –
основаног 2018. Члан је и књижевног клуба „Душан Матић“ из
Ћуприје, као и члан СКОР-а. Радник је Градске управе Града
Јагодине, а живи и ствара у Багрдану.
ЗЛАТИБОР РАДОВАНОВИЋ родио се
20.01.1952 године, у Белом Потоку испод
Авале. Средњу и вишу школу завршио је у
Београду. Има троје деце, две ћерке и сина,
девет унучади, пет девојчица и четири дечака.
До сада објавио четири романа ,,Помиловање
свеца”, ,,Мирјана”, „Светлос живота“ и
„Братска љубав“. Члан је књижевних клубова
„Црњански“, „Бранко Ћопић“, „Жикица Јовановић Шпанац“,
Књижевног клуба „Ратних војних инвалида“, „Мике Антића“ и
Књижевног клуба Дома културе у насељу Раковица у Београду.
Златибор Радовановић је углавном прозни писац, мада пише
афоризме и поезију.
ЗОРАН М. ГРУМИЋ Рођен сам 1960. године у
Илови
Селу испод Мотајице
На радост оца Миладина
И мајке Божице
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Ишао сам у школу и радио
Недјељом да се играм чекао прилику
Читајући сам се сладио
И често маштао о пјеснику
Користим сваку прилику
Да пишем лирику
Тако су Аурора, Велики и мали
Па Путеви и путокази настали
Пробао сам и глосама
Мало други – више ја
Остало о мени је
У мојим стиховима
На моју велику радост
Закашњела младост
Па збирка са глосама
Мало други – више ја 2
И остала лирика
Љуби песника
ЗОРАН ШОЛАЈА, рођен у Карловцу
1970.године. Дипломирао на Економском
факултету у Београду. Специјализација из
туризма завршена код Министартва туризма
државе Израел. Пише кратке приче које
објављује по земљама бивше Југославије као и
Румуније, Аустрије, САД и Јордана.
Учествовао у преко 20 зборника, антологија и
збирки. Има објављену своју е збирку "Алгерно" издату у
Подгорици. Живи у Београду, а предаје у средњој економској
школи.
ЗОРКА АВРАМОВИЋ ЧОРДАШЕВИЋ,
рођена ( 1951. ) у Модрану код Бијељине –
Реп. Српска, живи и ствара у Франкфурту на
Мајни.
У
Београду
завршила
Вишу
Туристичку школу. Пише поезију за одрасле,
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дјечију поезију и хаику. Заступљена у многобројним
антологијама и зборницима, како у домовини тако и у
дијаспори. Превођена на њемачки, енглески, руски, јапански,
бугарски, словеначки, македонски. Добитница многих награда у
земљи и дијаспори. Објавила 11 књига хаику, поезије за одрасле
и поезије за дјецу.
ИЛИЈА ПАВЛОВИЋ је рођен у Обудовцу,
општина Шамац. До сада је као коаутор
учествовао у писању двије књиге, а
самостално је објавио девет књига. Уредио је и
Каталог Клуба књижевника ,,Савовање''
Шамац. Ријеч је о једном амбициозном
истраживачу, публицисти, историографу,
лексикографу и етнологу. Заступљен је у
многим зборницима Републике Српске и
иностранству. Дуго година уређује и лекторише рукописе
других аутора. Члан је Удружења писаца завичаја Прњавор,
ЗУС ,,Коријени'' Сомбор и Клуба књижевника ,,Савовање''
Шамац, чији је предсједник. За свој дугогодишњи рад добитник
је многих награда. Живи и ради у Шамцу.
ЈАСМИНА
РАДАНОВИЋ,
рођена
05.10.1976. године у Дервенти. По занимању
професор разредне наставе. Написала двије
књиге пјесама за дјецу „Дјетињство у сјенци
тополе“ (2016.) и „Дјечија љубав и
машта“(2021). У слободно вријеме глуми у
аматерском
позоришту
при
Народној
библиотеци „Бранко Радичевић“ Дервента.
Удата, мајка двоје дјеце.
ЈЕЛЕНА БАБИЋ РАДЕНКОВИЋ Пише песме
од средњошколских дана. Песме су јој
објављиване у више зборника и часописа.
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ЈЕЛЕНА ГРУЈИЋ (1984.) одрасла и живи у
Батајници, сплетом не баш срећних околности
јединствена и непоновљива, но поносна на себе
и ту своју посебност. Мастер економских
наука, а заправо песник који тек од недавно и
записује своја дела! Аутор је некомерцијализованих збирки песама „Породични албум
осликан речима” и „На крилима Лепих Речи” и учесник већег
броја поетских зборника. На интернрту је присутна као
Трешњица -песме са душом!
ЈЕЛЕНА ТОДОРОВИЋ је рођена 11. 7. 1992.
године у Ужицу. Завршила је основну школу у
Горњој Црквини. Средњу школу, смјер Општа
гимназија завршила је у Шамцу. Апсолвент је
на Технолошком факултету у Бањалуци, смјер
Дизајн и конфекција. Поред факултетских
обавеза, бави се и писањем поезије. Поезију
воли још од средњошколских дана, али је сада
одлучила да томе да већи значај. Недавно се учланила у
Књижевни клуб “Младост” у Модричи и нада се да ће кроз тај
клуб, уз помоћ чланова Клуба, културно, пјеснички и у
књижевном смислу напредовати још више.
ЈОВАН Н. БУНДАЛО, рођен 1948. године у
Мајкић Јапри код Санског Моста. Објавио је
шеснаест збирки поезије, роман и књигу прича.
Члан је УK Србије. Радовима је заступљен у
антологијама и зборницима. Више пута
награђиван и похваљиван. Живи у Београду.
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ЈОВАНКА ЈАНЧИЋ, Панчево, Р. Србија,
рођена 25.06.1956. у банатском селу Чента,
одрасла у Осјечанима у Босни. Пишем од
детињства и освајала сам и понеку награду.
Мајка троје деце и бака шесторо унучади.
Издала роман ” Кад прошлост заболи” који је
доживео друго издање, збирку песама за децу са посебним
потребама “Ви можете све” и двије збирке љубавне поезије
„Знаш, најбоље је плакати на киши“ и „Мостови округа
љубави“. Учесник на многим књижевним конкурсима. Оснивач
и председник Књижевног удружења „Мика“ Панчево.
ЈОЦО ГЛИГОРЕВИЋ БРКО, рођен је 15.
марта 1944. године у Српској Тишини,
општина Шамац. Учесник је Отаџбинској рата
са
статусом
борца
прве
категорије.
Објављивао је у многим новинама и
часописима. Живи и ради у Српској Тишини
код Шамца. Објавио је самосталну збирку
пјесама ,,Кад срце пјева“ 2014. године.
КРИСТИНА КОЈИЋ (2001) рођена је у
Добоју, а тренутно живи у Вукосављу гдје је
завршила основну школу. Средњу медицинску
школу завршила је у Оџаку. Од основне школе
бави се писањем поезије, кратких цитата и
хаику поезије. Од априла 2018. године члан је
Књижевног клуба „Младост“ Модрича. Њени
радови објављивани су на неколико онлајн
портала (Фиока.ин, Омладински магазин Карике, Очаравање...),
у неколико заједничких збирки поезије, а добитница је и
бројних књижевних награда и признања.
ЛАЗАР АНТОНИЋ је рођен 1961. године у
Горњем Жабару (Пелагићево). Основну школу
завршио је у родном мјесту, у Пелагићеву. На
дан младости, 25. маја 1981. године одлази у
Швајцарску, гдје и данас живи. У Швајцарској
је радио разне послове. Кроз разна занимања се
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школовао и у пензију је отишао 2017. године, као саобраћајни
техничар. Поносни је отац три кћерке. Воли да чита историју
људи и религија. Хоби му је мотор и вожња преко Алпа,
Медитерана и Балкана.
ЛУКА КЕЦМАН је рођен 13.12.1962. године
у Новом Саду. Гимназију је завршио у
Сремским Карловцима. Дипломирао је на
Филозофском факултету у Новом Саду, Одсек
српска књижевност и језик, где је и
магистрирао. Докторску дисертацију Петар
Кочић на сцени Народног позоришта
Републике Српске успешно је одбранио на Факултету драмских
уметности у Београду, и стекао научно звање доктор наука о
драмским уметностима из области театрологије. Запослен је
на Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци, у звању
редовног професора. До октобра 2019.године, био је на
функцији Проректора за људске и материјалне ресурсе. Пре ове
одговорне функције обављао је дужност Декана Академије
умјетности.
Књиге:
1. Драмско обликовање у приповеткама Петра Кочића,
Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци.
2. Петар Кочић на сцени Народног позоришта Републике
Српске, Арт принт
3. Позоришни живот, живот позоришта, Арт принт
4. Записи једног селектора, у издању Дома културе Јајце.
5. Благо оном ко зна да не зна, а хоће да зна, Бесједа
6. Увод у драмско позориште, Бесједа
Од 1993. године живи и ради у Бањој Луци, ожењен је и отац
двоје деце.
ЉИЉАНА СКЕЛИЋ ВЕМИЋ, рођена је у селу
Ртари, општина Лучани. Школовала се у Чачку, где
и данас живи и ради. Објавила је две самосталне
збирке песама: "У дому љубави, ни гост, ни
удомљеник" (2018) и "Сенке на води заспале"
(2020). Члан је књижевног клуба "Иво Андрић" из
Земуна.
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ЉУБИНКА ТОШИЋ, рођена је 1956.године у
Рујевцу, Севојно. Пише поезију, прозу, сатиру,
песме за децу и хаику. Објавила је седам збирки
песама. Заступљена је у више зборника, часописа
и антологија хаику и савремене поезије у
отаџбини и иностранству. Хаику песме су јој
превођене на руски, енглески, чешки, словеначки, јапански,
немачки и француски језик. Добитник је више награда и похвала
за поезију. Члан је Књижевног клуба ,,Паун Петронијевић
РУЈНО" Ужице, ,,Мирослав Мика Антић", Инђија и Удружења
грађана ,,Клуб три", Ужице. Живи и ствара у Ужицу.
ЉУТОМИР РУНДИЋ, рођен је 1. јануара 1959.
године у селу Врапци, општина Соколац,
Република Српска, БиХ. По професији је
инструктор летења- навигатор. У пензији је од
2006. До сада је објавио седам самосталних
књига. Добитник је више награда и признања за
свој књижевни рад. Оснивач је и председник
Клуба писаца „Вуково перо“ из Лознице.Од 2013. године члан је
Књижевног друштва Косова и Метохије и Удружења
књижевника Србије и има статус књижевника. Живи у Лозници.
МАРИЈА НАЈТХЕФЕР ПОПОВ, рођена у
Сивцу (Бачка, Војводина, Р.Србија) 11.03.1958.
године. Од 1996. живи и ствара у Зрењанину. До
сада објављивана у више од стотину заједничких
домаћих и међународних збирки поезије,
часописа, сајтова и удружења који се баве
поезијом. Песме су јој преведене на неколико
страних језика. Прву самосталну збирку песама „ЈА ПИШЕМ
ЖЕНУ“ издала је 2018. године.
Марко Љ. Ружичић, рођен 1954. године у
Гнионици, данаc CO Вукосавље, Репубилика
Српска – БиХ, живи у Швајцарској. Марко је:
књижевник и преводилац, уредник и публициста,
етнограф и лексикограф завичаја. Пише: дјечије,
родољубиве, духовне, љубавне, завичајне и
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сатиричне пјесме и афоризме. Објавио је петнаест књига једанаест књига пјесама, двије монографије, Српске здравице и
један роман. Радове је објављивао у стотину десет зборника и
антологија. Један од оснивача и члан Удружења српских писаца
Швајцарке. Члан је књижевних удружења. 2020. године је
стекао статус књижевника, а 2021. године је изабран за редовног
члана Матице српске у Новом Саду. Оснивач је и предсједник
Српске књижевне државе „АЛЕЈА БРЕЗА“ - Гнионица.
МАРКО РАУЛИЋ ЂУКИЋ је рођен 5.
августа 1949. године у Милошевцу, гдје и
данас живи. Пола радног вијека је провео кao
просвјетни радник, учећи младе математици и
физици, а другу половину у Српском
културном центру Модрича радио је као
руководилац,
аниматор
и
организатор
различитих културних манифестација. Марков стваралачки опус
чине књиге поезије, прозе, антологија и есејистике
па
етнографије до публицистике.
МИЛАД ОБРЕНОВИЋ, рођен 1954.године у
Рогатици. Основну и средњу економску школу
завршио родном граду, а
студије на
Економском факултету у Крагујевцу. До сада
објавио 21 књигу поезије, афоризама и
приповјетки. Пјесме, афоризми, приповјетке,
епиграми и здравице су му објављени у преко
300 Зборника и Антологија у Србији, Македонији, Словенији,
Црној Гори, Републици Српској, Аустрији, Италији, Бугарској и
Либану. Такође су објављивани у преко 20 новина и часописа и
5 електронских часописа. Радови су му превођени на енглески,
француски, руски, русински, италијански, бугарски, македонски,
словеначки и арапски језик. Више пута награђиван за афоризме,
поезију, здравице, епиграме и кратке приче. Члан Удружења
књижевника Србије. Члан Удружења књижевника Републике
Српске. Члан Београдског афористичарског круга. Члан
Удружења уметника Железница Србије. Живи и ради у
Рогатици, Република Српска.
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МИЛАДИН ДАБЕТИЋ из Пећи - Косово и
Метохија, рођен 1967. године. У Приштини
завршио правни факултет. Ради у адвокатури.
Тренутно живи и ради у Београду. До сада
издао једну књигу поезије, под називом Птице
песмарице.

МИЛАДИН СТОЈАНОВИЋ, рођен је 1963.
године у Завидовићима. Завршио је Педагошку
академију у Сремској Митровици. Објавио је
дванаест самосталних књига. Од тога седам
збирки поезије, три романа, те књиге
родослова: “Корени и родослови“ и „Крв је крв
(а не вода)“. Радови су му објављивани у
многим часописима и зборницима. Члан је и
актуелни потпреседик Клуба књижевника „Савовање” Шамац.
МИЛАН М. ТРИВУНЧИЋ, рођен 1962 у
Шипову, Р. Српска. До сада је објавио 14
збирки пјесама. Пјесме су му превођене на
више језика. Заступљен је у многим
зборницима и антологијама.

МИЛАН Љ. ОБРЕНОВИЋ рођен је
02.08.1957. године у Рогатици, Р. Српској.
Основну и средњу школу завршио је у родном
граду, а студије машинства у Крагујевцу.
Живи и ради у Крагујевцу. Досад је објавио
збирке поезије „Песма жени“, „Песма
завичају“ и „Кад срце плете сонете“.

448

КПД „ВАСО ПЕЛАГИЋ“ ПЕЛАГИЋЕВО

МИЛЕ ЛИСИЦА рођен 5.августа 1986.
године. Објавио до сада осам књига поезије и
хаику поезије. Изабране песме (звучно издање
2017.) ЈУ Специјална библиотека за слепа и
слабовида лица Републике Српске, Бања Лука.
Добитник више од четрдесет награда на
конкурсима од 2015. године. Песме су му
превођене на : руски, енглески, италијански,
њемачки, шведски, ромски ,македонски, словенски, јапански,
но-рвешки, шпански. Пише поезију, хаику поезију и кратке
приче.
МИЛЕНА ДРПА рођена је 1950. године у
Горњој Слатини код Шамца. Основну школу
завшрила је у Шамцу, гимназију у Градачцу, а
студије српскохрватског језика и књижевности
на Педагошкој академији у Тузли. Цио радни
вијек радила је као наставница српскохрватског, касније српског језика, прво у
Доњим Кладарима код Модриче, касније у
Модричи. 2000. године у Модричи је основала
Књижевни клуб ''Младост'' и до данас руководи Клубом. Пише
пјесме, приче, пјесме за дјецу, хаику, кратку прозу, лирске
записе и понеки приказ књижевног дјела. Објавила је осам
књига, а девета је спремна за објављивање. Добила је признање
Најдражи учитељ, 2003. године у Београду. Члан је Удружења
књижевника Републике Српске и Удружења књижевника
Србије. Живи у два града која воли, у Модричи и у Београду.
МИЛЕНКО – МИЛЕ ГОСТИЋ, рођен је
04.02.1963. године у Копривни код Модриче.
Основно школовање завршава у Копривни,
средње образовање у Модричи, а усмерено у
Борову. Године 1986. долази у Швајцарску где
живи и ради још увек, али душу му опија
носталгија родног краја, те редовно путује у
загрљај свога завичаја. Члан је Удружења
српских писаца Швајцарске. Радо чита и слуша поезију. Своја
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дела је представио у књизи Монографија Жарка Марјановића
Тозе, аутора Ђурић Милисава, а потом у зборницима Завештања
за 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годину.
МИЛЕНКО ХЕРЦЕГ, рођен у Грабовици код
Добоја, 1940., преминуо у Лазареву, Србија
2020. године. Писао поезију и прозу за децу и
одрасле. Приредио је 3 збирке литералног
стваралаштва ученика Основне школе „Славко
Родић“ у Лазареву, написао: монографију
школе у Лазареву. Објавио шест књига,
заступљен у више антологија и зборника. Био
је члан Друштва књижевника Војводине и удружења
књижевника Србије.
МИЛИСАВ ЂУРИЋ рођен 01.04.1965. године
у Копривни у подножју Tребаве, од оца Марка,
мајке Данице. До сада објавио 10 књига
поезије, прозе и поезије за дјецу. Учествовао у
у доста зборника, од којих само 16 пута у
зборнику Завештања, Удружења српских
писаца Швајцарске. Члан је више књижевних
клубова и удружења...
МИЛКА ВАСИЋ ГЛУШАЦ, рођена 1955.
године. Одрасла у Петрињи код Бос.
Костајнице, Република Српска. Живела и
школовала се у Петрињи, Костајници и
Загребу. 1993. године из Загреба сели се у
Београд где и сада живи. Иако је по занимању
економиста, писану реч воли од научених првих слова. Пише
поезију и прозу за децу и одрасле. Била је уредник неколико
Зборника. Њене песме и кратке приче објављиване су у многим
зборницима, а многе су и награђиване. Члан је неколико
књижевних клубова. 2019. године објавила је збирку поезије
„Мој скривени свет“, а књигу прозе „Жене без мушкарца“
2021.године. У припреми роман „Деца Балкана“.
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МИЛКА ЈОЦИЋ је рођена у Доњем Жабару, а
одрасла у Обудовцу. Цијели радни вијек,
провела је на привременом раду у Штудгарту.
Објавила збирку поезије „Распјевана душа“.
Милка је члан Клуба књижевника „Савовање“
Шамац. Живи у Обудовцу.

МИЛОВАН МИЋО ПЕТРОВИЋ рођен 1951.
године у Пожеги. Члан Савеза књижевника у
отаџбини и расејању, КК"21" Смед. Паланка и
Књижевног друштва "Развигор" Пожега.
Објавио три збирке поезије. Објављивао у
књижевним
новинама
и
часописима.
Заступљен у многим зборницима у Србији и
иностранству. Награђиван и похваљиван. Живи и ствара у
Смедеревској Паланци.
МИЛОЈЕ ВЕЉОВИЋ рођен је 03. марта 1962.
на Борикама код Рогатице у Републици
Српској. Завршио је гимназију у Рогатици,
Педагошку академију у Сарајеву на смеру
математика - физика и Математички факултет у
Београду. До сада је објавио шест збирки
песама и две сатире. Добитник је многих
међународних и домаћих награда. Од 1990. године живи у
Београду. Ожењен је и отац је двоје деце. Члан је неколико
књижевних клубова у Бдеограду.
МИЛОЈКА БОШЊАЧИЋ ЖИВАНОВИЋ,
рођена 1962. године у Копривну код
Власенице. Средњу економску школу завршила
у Сребреници. Издала двије књиге поезије,
трећи роман је у припреми. Живи и ради у
Братунцу и воли умјетност сваке врсте. Слика
помало, воли цвијеће и музику највише.
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МИЛОЈКА Р. ЈЕЛОВАЦ, писац-књижевник.
До сада издала четири самосталне збирке
пјесама. Још толико збирки чека на штампу.
Ластавица, Молитва је проглашена збирком
2016. године града Ниша и награђена статуом
Цара Константина. Добитник је пехара и
диплома у италијанском граду Галатоне, у
Љубљани, Пожаревцу, Мркоњић Граду,
Барајеву... Преведена на четири језика: енглески, бугарски,
талијански, арапски. Заступљена у преко 180 зборника,
антологија, лексикона, награђена великим бројем грамата,
повеља, похвала, захвалница, саборница, молитвеника и
благодарница...
МИЛОРАД ВИДОВИЋ је рођен 1954. године
у Ботајици код Модриче. Радио је у Радио
станици Модрича и Модричким новинама. Сада
ради у градској библиотеци Ливерпул у
Сиднеју. До сада је,заједно са Миленком
Поповићем објавио завичајне читанке Вијекови
и вјечност Дугог Поља, Ботајица (Ботаболта) и
Памтеник. Самостално је објавио: Љубиоча
прича, Обични Ботајичани, Књига – The Book – кратка прича
преведена на 15 језика итд.
МИЛОРАД МИШО ЂУРЂЕВИЋ
члан:
Удружења књижевника Републике Српске;
Српског књижевног клуба ''Вихор'' Дервента;
Српског књижевног клуба ''Таласи'' Прњавор;
Клуба књижњвника ''Савовање'' Шамац...
Објавио девет самосталних збирки пјесама,
девет сликовница, један кратки роман /
новела, један кратки роман / баснословна бајка
и још један роман. …заступљен у више од стотину и педесет
заједничких збирки и зборника пјесама…
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МИЉАНА ИГЊАТОВИЋ КНЕЖЕВИЋ,
рoђeнa je у Пирoту. Зaвршилa je Филoзoфски
фaкултeт у Нишу, гдe живи и ствaрa. Члан је
Огранка Ниш Савеза књижевника у отаџбини
и расејању, члан УК "Бранко Миљковић", кaо
и члан УП "Чегар" из Ниша. Aутoр je шест
збирки пeсaмa, три збирке пeсaмa зa дeцу,
романа за децу "Потрага за златном маском"
(2019), и четири рoмaнa за одрасле. Носилац је многобројних
награда и учесник у антологијама и књижевним часописима у
земљи и иностранству.
МИЉАНА ПЕТОЈЕВИЋ, рођена 06.04.1957.
у Панчеву. Мајка троје деце. Живи и ради у
Вршцу. Прву књигу издала сам у Америци на
енглеском језику – збирку песама. 2017.
године излази збирка песама у Србији, „Кад
душа проговори“. 2018.год. збирка песама
„Молим те, остани још мало“. 2020.год. збирка
песама „Сви моји грехови“. 2021.год. „Моја
писма 1“ – првих 55 писама посвећених
великој љубави, од 100 писама која треба да изађу следеће
године. Тренутно радим на биографији „Дневник непознате
жене“, која по уговору мора изаћи до јануара 2022. године.
МИРА ПЕЈЧИЋ НИНКОВИЋ, Рођена у
Добоју 01.02.1973., гдје и данас живи.
Машинску техничку школу завршила у Добоју.
Ради као вокални солиста. Мајка и бака.
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МЛАДОМИР КНЕЖЕВИЋ рођен у Липници
код Чачка. Пише поезију и афоризме.
Објављивао у домаћим и међународним
часописима за књижевност. Заступљен у
заједничким
књигама,
домаћим
и
међународним зборницима, као и више
антологија, алманаха и лексикона. Поезија
Младомира Кнежевића је превођена на македонски, арапски,
ромски, шпански и енглески језик. Објавио једанаест књига
поезије.
МОМЧИЛО МОМО ТУБИЋ, рођен 10.07
1961. године у Маглају. Завршио Вишу
машинску школу. Живи у Међашима код
Бијељин. Члан Књижевног клуба ,,Јован
Дучић,, из Бијељине. До сада објавио 4 збирке
пјесама и једну монографију. Пише поезију за
одрасле, за дјецу и кратке приче. Пјесме је
објављивао у разним часописима и листовима за културу.
Награђиван и похваљиван и до сада је заступљен у преко
шездесет зборника поезије и прозе широм Србије, Црне Горе,
Босне и Херцеговине. Неколико пјесама преведено је на
њемачки језик.
МОМЧИЛО СПАСОЈЕВИЋ је рођен у селу
Шњеготини Великој 1947. Године. Након
гимназијског школовања уписује студиј
југославенских књижевности у Новом Саду, а
потом постдипломски студиј социологије
књижевности у Београду. Једно вријеме
радио је као средњошколски професор, а
потом професионално као политички и
култури радник. Данас живи у Челинцу. У новинама,
часописима и зборницима штампан му је већи број књижевних
приказа, осврта, приповједака, публицистичких и стручних
радова различите природе. Објавио је 10 књига. Добитник је
бројних књижевних награда.
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НАДА ХАЏИ-ПЕРИЋ је рођена 1959. године у
Призрену. По струци је дипломирани правник,
судија је Апелационог суда у Београду. Аутор је
пет збирки песама, као и Монографије „Запис
из Призрена, са извора“, чији је издавач
Институт за српску културу ПриштинаЛепосавић (2020). Њене песме и путописи су
заступљени у часописима и зборницима широм
свијета. Члан је Удружења књижевника Републике Србије и
члан друштва књижевника Косова и Метохије. Живи и ствара у
Београду.
НАТАЛИЈА ТАЊА НОВАКОВИЋ је рођена
у Лесковцу, Србија. Од ране младости пише
поезију. Скоро је издала и своју прву књигу.
Наталија је и умјетник у сликарству. Живи и
ствара у Подгорици, Црна Гора.

НЕДЕЉКА НЕДА ЂУКИЋ БОРОЈЕВИЋ,
Рођена је 31.05. 1959. год. у Великој Сочаници,
општина Дервента. Објавила је прозну
трилогију:
"РОТКВА СА ШЕЋЕРОМ",
"ВРИЈЕМЕ ЉУБАВИ" и "МЕДОНОСНА
ПОЉА", те "РОДОСЛОВ РОДА ЂУКИЋ", у
Великој Сочаници. Убрзо је свјетло дана
угледао и роман "ТРАЖИМ ТЕ" и три збирке
пјесама: "ДВА ОКА ДУШЕ", "СА ИЗВОРА
СЈЕЋАЊА" и "У ЊЕДРИМА ЗАВИЧАЈ". Најновије књижевно
остварење је документарни роман „БОГ НАМ ЈЕ СВЈЕДОК“.
НЕНАД СИМИЋ, је рођен 30.08.1981. године у
Дервенти. Дипломирани економиста. Оснивач је
и власник регионалног листа Посавске новости и
регионалног портала Посавске новости. Један од
оснивача и први предсједник Удружења
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дописника и новинара општине Дервента. Актуелни
предсједник Српског књижевног клуба „Вихор“Дервента. Члан
Удружења завичајних писаца Прњавора и Удружења српских
књижевника у Словенији. До сада има објављену једну збирку
пјесама под називом „Свагда“ ( 2012.) и књигу „Укоричене
године“ ( 2018./ поводом 18 година новинарског рада.
Добитник Плакете Борачке организације Брод. Живи и ради у
Дервенти.
ОЛИВЕРА БАЛЕШЕВИЋ, рођена 03.04.1981.
у Сарајеву. Удата, мајка троје дјеце. Економски
техничар по струци. Запослена као технички
секретар у ОО СП Дервента. Од дјетинства
пише пјесме. Волим дружење и нова
познанства. У будућности планира издати
збирку својих пјесама.

ОЛИЦА МИЛУТИНОВИЋ рођена 22. 08.
1953. године у Грабу. Живи и ради у Чачку.
Удата, мајка двоје деце. Објавила је збирку
песама ,,Стазе сновне и смерне”. Као учесник
на поетским манифестацијама добијала
признања у виду захвалница, диплома и
повеља. Учествује у песничким конкурсима.
Добитник је специјалне награде мараме и
романа Злате Живадиновић из Париза. Члан је књижевног клуба
,,Драгослав Грбић” у Чачку.
ПАЈО БРКИЋ, рођен је 03.06.1963. године.
Завршио је Педагошки факултет у Бијељини.
Живи у Пелагићеву. Године 2005. обнавио рад
КПД „Васо Пелагић“ Пелагићево и организује
бројне културне манифестације на подручју
општине Пелагићево. Пјесме су му објављене у
заједничким зборницима широм Балкана.
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ПЕРО З. САНДИЋ је рођен 01.01.1954.године
у Црквени, општина Прњавор. Основну школу
завршио је у суседном селу Поточани, а
гимназију у Прњавору. Дипломирао је на
Правном факултету у Новом Саду. Живи у
Прњавору. Био је директор Општинске управе
за геодетске и имовинско-правнепослове
Прњавор и члан Извршног одбора СО-е
Прњавор. Данас ради у Прњавору адвокатске послове. Пише
поезију. До сада је објављивао поезију у неколико зборника у
Прњавору и околним местима. Збирку песама „Недоба“ објавио
је 2018.године. Члан је Српског књижевног клуба „Таласи“
Прњавор и Удружења писаца завичаја Прњавор.
ПЕТАР ПЕТРОВИЋ – Петар од Јадра, рођен
20.12.1956. године у Горњем Добрићу код
Лознице. Машински инжењер, професор
физике и основа технике, машиниста
унутрашње пловидбе. Глумац, сликар, вајар,
писац, монархиста, антиглобалиста. Члан УКС
Београд, КК КУД „Караџић“ Лозница, КК
„Вуково перо“ Лозница. Објавио три збирке
песама, књигу драмских текстова. Награђиван
за прозу и поезију. Пет самосталних изложби. Учесник на
колонијама. Живи и ствара у родном селу и Лозници.
ПРЕДРАГ РАЈКОВИЋ је рођен 1959. у
Великој Плани код Прокупља, а живи у Нишу.
Његов живот су обележиле две велике
љубави: математика и књижевност. У првој се
више остварио, али никада није одустао од
друге. Чак, како године пролазе, све више се
окреће њој.
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РАДА ЂОШАН КИТИЋ је рођена 11.7.1979.
године у Жепчу. Живи и ради у Модричи.
2011.г објавила је роман „Прљави додири“
који је доживио треће издање и књиге поезије:
„Кад душа говори“ 2016. г. и „Траг у баскрају“
2020. године. Објављивала је у зборницима у
РС, као и у иностранству. Члан је Клуба
књижевника „Савовање“ Шамац, Српске
књижевне државе „Алеја бреза“ Гнионица, Клуба писаца
„Вуково перо“ Лозница, Омладинског књижевног клуба
„Младост“ Модрича.
РАДА ЈАЊУШИЋ, рођена 11.04.1970. г.у
Зеници. Живи у Добоју. Запослена у
Полицијској управи Добој. Члан је Књижевног
Клуба „ Јован Дучић“ из Добоја, члан
Удружења хаику писаца Србије и Црне Горе и
члан Српског умјетничког друштва Београд.
Објавила је збирку поезије за дјецу „ Дјечији
осмијех“. Другу књигу поезије за дјецу „Што
је лијепо нека траје“, финансирало је Министарство просвјете и
културе РС. Трећу књигу, са духовним пјесмама за дјецу и
одрасле „Анђели су запјевали“, објавила је 2014.г. Четврту
књигу ( избор поезије из прве и друге књиге) „Дјеца мира“,
објавила је 2017. г. Њене пјесме су објављиване у многим
зборницима у РС, Србији и Швајцарској.
РАДА ЛОТИНА, рођена Милићевић, Земун,
СРБИЈА
Место рођења: Крагујевац, Шумадија, СРБИЈА
Датум рођења: 5.1.1956.
Образовање: машински инжењер
Директор је Агенције за некретнине „Лотина“ и
издавачке куће „Лотина“. Уредник је многих књига
савремених српских песника и писаца.
Директор Фестивала Спасимо планету.
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РАДЕ ПАНТЕЛИЋ, рођен 1945 године у
Коцељеви, поред реке Тамнаве и ту се
школовао до 8 разреда. Даље школовање сам
наставио у Београду. Радио сам у великој
Трговачкој кући, која се бавила експортимпортом и домаћом трговином и пливао у
тим водама. Сада сам у пензији и посвећен
књижевном раду. Живим и стварам у Београду. До сада сам
објавио 39 наслова, од чега 28 романа прозне садржине и остало
су песме за децу и одрасле, као и бајке за децу и одрасле.
РАДМИЛА МАРКОВИЋ, рођена сам у
Београду 04.11.1940. године живим у Малом
Иђошу. У Новом Саду дипломирала сам из
мађарског језика и књижевности, у Сегедину
стекла докторат из мађарског језика. Била
директор средње школе. Примљена сам у
Педагошки завод Војводине као саветник за
мађарски језик. Имам објављене књиге, и стручне и са
садржајем песама и новела. Објављују ми радове на мађарском
језику у часописима у Мађарској, Румунији, Аустралији.
РАДМИЛА МИЛОЈЕВИЋ рођена је 3.11.1947.
године у Београду; живи и ствара у Параћину.
Песникиња и активни књижевни стваралац,
добитница многих награда и признања за своје
књижевно стваралаштво. Заступљена у више од
450 зборника, издала пет самосталних збирки
поезије. У припреми су јој четири збирке поезије. Председник
огранка Параћин при Савезу књижевника у отаџбини и расејању
(СКОР), координатор Књижевне Заједнице Југославије за
Поморавски округ, председник-модератор Подружнице Параћин
за Друштво „Др. Саша Божовић“ Београд, члан више
књижевних удружења.
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РАНКО ПРЕРАДОВИЋ, рoђeн у Вршaнимa
кoд Прњaвoрa 1944. гoдинe. Шкoлoвao сe у
Прњaвoру, Бaњa Луци и Сaрajeву, a прву
збирку пjeсaмa „Свитaњa“ oбjaвиo 1963. гoдинe
у библиoтeци „Пaрaлeлe“ у Дoбojу. У
мeђуврeмeну je oбjaвиo двадесетак збирки
пoeзиje, a 2003. oбjвaљeнa су му изaбрaнa дjeлa
у чeтири књигe. Мирко Вуковић је 2017.
приредио избор поезије у четири књиге. Прeвoђeн нa пeтнaeстaк
jeзикa, а четири књиге објавио на енглеском, кинеском,
италијанском, чешком и есперанту. Дoбитник брojних нaгрaдa и
признaњa, a пoeзиja му je зaступљeнa у вишe aнтoлoгиja, избoрa
и пaнoрaмa. Свaкaкo дa je нajзнaчajниja „Aнтoлoгиja српскe
пoeзиje“ Нeнaдa Груjичићa (2012, 2013).
РАТКО ПОПОВИЋ, рођен у Шњеготини
Средњој - општина Челинац. Аутор је четири
збирке пјесама, заступљен је у 60 зборника
поезије, неколико часописа и књижевних
листова. Добитник је више домаћих и страних
признања за поезију. Неке његове пјесме
преведене су на руски, словеначки и енглески
језик. Од 2020. године има статус књижевника
у Републици Српској.
САВКО ПЕЋИЋ ПЕСА, рођен је 19.03.1949. у
селу Појезна, општина Дервента. Дипломирао
је на ВТШ у Загребу. Учествовао је 1966.
године у оснивању Књижевног клуба ''Вихор'' ,
а прве своје стихове је објавио 1967.године, као
гимназијалац у ''Дервентском листу''. Објавио
је до сада три самосталне збирке пјесама и
једну књигу дјечије поезије, четири књиге
прозе и поезије, те хронолошку монографију о манастиру у
Доњој Бишњи. Заступљен је у више од 100 заједничких збирки
пјесама и прозе. Добитник је неколико награда, а бави се
новинарством, публицистиком и фотографијом. Уређјује
неколико страница на интренету.
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САВО Д. ТЕОДОРОВИЋ је рођен 1953.
године у Бобетином Брду, под Мајевицом;
сарајевски студент права, књижевности и
психологије...(без дебелог скупог папира).
Пјесме и афоризме објављивао у листовима и
часописима
бивше
Југославије,
те
у
заједничким збиркама и антологијама. Новинар
у пензији. Живи на панонском острву Кобилић
надомак Брчког, занесен оснивањем Друштва винских витезова.
Самосталне књиге – досада пет објављених.
САЊА МРКОЊИЋ МИКАНОВИЋ, рођена
је 1991. године у Градачцу. Поезију је почела
да пише у основној школи у Пелагићеву, у
почетку разних жанрова, а у последње вријеме
основна тематика је љубав. Своје прве пјесме
објављивала је у разним школским часописима
а 2009. године је издала своју самосталну
збирку под називом „Анђеле мој лијепи“. Њени
рдови су заступљени у многим зборницима. Живи и ради у
Бањој Луци.
СЕКУЛА НОВАКОВИЋ, Гимназију je
завршио у Ужицу, а потом Правни факултет у
Београду (где je и магистрирао). Цео радни век
провео je у Ваљаоници бакра у Севојну.
Објавио je више књига (преко 20) из правне
области, као и велики број чланака у стручним
часописима. Посебно задовољство му је писање
поезије, нарочито за децу и о деци (због његова два унука).
Песме су му објављиване у разним зборницима и јавним
гласилима. Хоби му је пчеларство, о чему објављује чланке у
ужичким и другим медијима. У пензији је и живи у Ужицу. Члан
је Књижевне секције ,,Клуба три`` Ужице и Друштва ,,Др Саша
Божовић``, Београд.
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СЛОБОДАН ВРХОВАЦ, рођен 16.маја 1960.
год. у селу Чивчије општина Прњавор. У овом
селу је стасавао и као дијете отиснуо се из
њега, да би му се увијек враћаo и дивио
љепоти у којој је први пут удахнуо чистоту
ваздуха. Свијет у коме живи га несебично
шиба, а он одољевао тако што, чврсто и
неколебљиво вјерује у Оног који је побиједио свијет (Јн 16,33).
Свједок је у времену у коме фарисејство доминира и није се
поколебао, јер истински служи Богу. Свједочи Истину, а од
лажи страда. Воли људе и многи му узвраћају љубав. Пјесме
пише, да би на свој начин, свједочио вријеме у коме живи.
Аутор је двију Збирки поезије: “Био сам свједок у времену“ и
„Остајем овдје“ Живи и ради у Трну – Бања Лука, Република
Српска.
СЛОБОДАН ЛЕЈИЋ је рођен 1977. године у
Календеровцима код Дервенте. Члан је СКК
Вихор. У припреми му је збирка пјесама Туга
на длану.

СЛОБОДАН ЦВИТКОВИЋ, ШИД, Рођен на
Марков дан 1950. године у селу Батровци у
Срему. Заступљен је у многобројним
часописима и Зборницима како поезије тако и
прозе. Носилац је више награда и признања за
свој рад. Аутор је две самосталне збирке
песама, као и једног романа. Тренутно се у
штампи налази други роман и нова збирка
песама. За 2019. годину је добитник "Шестодецембарске
награде" општине Шид, што је највеће признање које се
поводом ослобођења града додељује заслужним грађанима.
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СНЕЖАНА МИЛАНОВИЋ, рођена је 06.
09.1966. године у Пожаревцу, живи у
Црљенцу (Општина Мало Црниће), а налази се
на привременом раду у Швајцарској. До сада
је објавила девет самосталних књига (пет
поезије, три прозе и књигу поезије за децу).
Неке песме су јој преведене на немачки,
француски и енглески језик, а збирка песама
,,На јастуку звезда”, преведена је на француски језик.
Заступљена је у више антологија, алманаха, зборника, као и у
многим листовима и часописима. Члан је ,, Удружења српских
писаца Швајцарскe”, чији је актуели секретар, ДБК - Друштво
Књижевника Београда; ,,Орфеј са Млаве”, Књижевног клуба,,
Иво Андрић” - Земун, и ,,СКОР-а”. Добила је више награда.
СНЕЖАНА ПАНОСКА, родена е 1955. год.
во Струмица. По занимање е Дипл. економист.
Пензионер. Живее во Прилеп. Работи и твори
уште од најмладите години. Има објавено пет
стихозбирки поезија “Песни од мојата
душа“,“Илјада ѕвезди“, “Слики од животот“,
“Животен копнеж“ , “ Брзозборливо“ и “
Светулки “ стихозбирки за деца. “ Приказни од
животот, збирка раскази. “Заедно до,, е шеста по ред
стихозбирка. Добитник е на повеќе награди за поезија и кратки
раскази.
Добитник на 3 Ноемвриска награда на град Прилеп, за посебен
придонес во литературата и културата во 2018. год.
СЊЕЖАНА ЛУКИЋ КУКИЋ је рођена 15.
септембра 1977. у Градачцу. Живи и ствара на
релацији Дервента – Аустрија. Објавила је
књигу пјесама „Мозаик судбине“, 2015;
коаутор је књиге „Памтеник“ Радомира Ж.
Лукића, са Гораном Вуковићем и Марком Љ.
Ружичићем, 2015; и књигу дјечјих пјесама
„Стазама дугиних боја“ 2016. године. Пјесме је

463

ГОРИ ЛИЛА УОЧИ ИЛИНА - 2021.

објављивала у бројним зборницима. Носилац је пасоша прве
Српске књижевне државе на Балкану, „Алеја Бреза“, Гнионица,
Република Српска.
СПАСОЈЕ ЈОВАНОВИЋ је просвјетни
радник у пензији, рођен је у Барама
Шумановића, општина Даниловград, Црна
Гора. Активно пише и ствара поезију, и
заступљен је у многим Зборницима и
Часописима у Србији и Републици Српској.
Члан је књижевног клуба „“Јован Дучић из
Добоја. Веома је активан у Друштву педагога
физичке културе и спорта града Добоја.
СТЕВКА КОЗИЋ ПРЕРАДОВИЋ, ( 1945.
Горњи Карајзовци, БиХ, СФРЈ). Присутна више
од педесет година, а књигом поезије ,,ПРАМЕН
СТРЕЛА'' (1973.) ушла је у књижевност. Пише
за дјецу и за одрасле: прозу, поезију, радио
драме, а повремено и књижевну критику.
Селективно је превођена на 15 страних језика.
За књижевни рад награђивана је и међународним и домаћим
наградама. Заступљена је у лектири за основце Републике
Српске. Живи у Бања Луци, повремено, у Глaмoчaнимa пoд
Козаром, са супругом Ранком Прерадовић, књижевником.
СТОЈАН
КАШТЕРОВИЋ,
рођен
у
Пелагићеву 1951. гдје је
завршио
осмогодишњу
школу, потом гимназују у
Градачацу и ФПН у Сарајеву. Новинарске
послове до почетка рата 1992., обављао је у
редакцији Радио - Брчког и листа „Градитељ“.
У то вријеме био је и колумниста сарајевског
„Ослобођења“ као и хонорарни дописник „Вечерњих новина“ из
Сарајева. Новинарску каријеру је наставио у Српском Радио –
Брчком, а од децембра 1993. до краја 2000. био је одговорни
уредник листа „Брчански погледи“. Објавио је публикацију
„Жртве моралног деликта“ 1998. и роман „Отац и син“ 2018. У
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припреми је и књига пјесама које је писао повремено од своје
младости до данас.
СТОЈАН СЈЕНЧИЋ је рођен 1953. године
у Црквини, општина Шамац. Поезију је
заволео од ране младости и пише је од
дјетинства. До сада је објавио три књиге:
Пјесме, Таласи прохујале младости и Велики
талас. У припреми су му двије нове збирка
поезије. Члан је Књижевног клуба
,,Савовање“ Шамац. Живи и пише у
Црквини.
ЦВИЈЕТА ТЕШАНОВИЋ, рођена 1964.
године, запослена, удата, мајка троје дјеце.
Члан књижевног клуба „ Јован Дучић“ у
Бијељини. Своје емоције је могла, увијек
исказати пјесмом, али није обраћала пажнју на
написане ријечи, тако да су завршавеле у неким
записима, којима сада нема ни трага ни гласа.
Пар последњих година, омиљене теме су јој
духовне пјесме, које сада пише. Учествовала је на пар
књижевних конкурса, те је неколико пјесама објављено у
зборницима.
ЦВИЈЕТИН БАЈА ЛОБОЖИНСКИ, рођен
24. маја 1961. године у Новом Саду. Сада живи
и ствара у Новом Саду, Република Србија.
Објавио је шест књига поезије и један роман.
Пише паралелно и приповетке, а тренутно
припрема нови роман за штампање. Заступљен
је у многим збиркама поезије, књижевним
часописима за уметност и културу као и у
неколико антологија. Награђиван је за своју поезију.
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УЧЕНИЦИ
АЊА ЈАКОВЉЕВИЋ је рођена 3.12.2007. године у Брчком.
Одлична је ученица и ове године је завршила седми разред.
Талентована је за писање прозе и њени писмени задаци, као и
писмене вјежбе, су међу најбољим. Воли да чита и тиме још
више развија своје литерарне могућности. Бави се фолклором у
КПД „Васо Пелагић“ Пелагићево.
ИВАНА КАЛИНОВИЋ је рођена 8.1.2009. године у Брчком.
Одлична је ученица и ове године је завршила шести разред. Из
свих предмета има закључене петице, али се у српском језику
посебно истиче. Веома је успјешна у писању прозе, редовно
учествује на свим литерарним конкурсима и постиже успјехе.
Одговорна је, вриједна и марљива у раду. Све своје обавезе
извршава на вријеме и у свему томе показује максималну
посвећеност.
ЈОВАНА ТОМАНИЋ је рођена 11.7.2008. године у Суботици.
Одлична је ученица и завршила је ове године седми разред.
Пише и поезију и прозу, и једнако је успјешна у обје категорије.
Веома је емотивна и та своја њежна осјећања уноси у своје
пјесме. Добра је и омиљена другарица међу својим вршњацима.
ЉУБИЦА ЈЕРКОВИЋ рођена је 22.9.2006. године у Брчком и
ове школске 2020/21. године завршила је девети разред.
Одлична је ученица, добитник Вукове дипломе и ђак је
генерације. Посебно је успјешна у познавању српског језика,
страних језика-енглеског и њемачког, математике, физике и
хемије. Освојила је низ диплома из ових предмета на
општинским и регионалним такмичењима. Веома је талентована
у литерарном стваралаштву, првенствено у прози. Веома је
вриједна, марљива и одговорна ученица, за примјер свима.
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НИКОЛИНА МИШИЋ је рођена 6.2.2009. године у Брчком.
Завршила је шести разред, одлична је ученица, а посебно је
талентована за литерарно стваралаштво. На општинским
такмичењима из литерарног стваралаштва освојила је више
диплома. На изложби литерарних радова у школи, пуно је
радова ове ученице. Посебно је успјешна у писању прозе.
Николина може пуно постићи у писању, само да се њен рад
прати и да се усмјерава.
САША ТРНИНИЋ је рођен 10.5.2008. године у Брчком.
Тренутно је у школи убједљиво најбољи и најуспјешнији
литерата. Веома је талентован, посебно кад је у питању проза.
Учествује редовно на свим литерарним конкурсима и постиже
успјехе. Његови писмени задаци и писмене вјежбе су увијек
најбољи у цијелој школи, то су мала умјетничка дјела. Има
велике могућности и на пољу писања може пуно постићи. ако
крене тим путем. Бави се фолклором у КПД „Васо Пелагић“
Пелагићево.
СЕРГЕЈ РАДАНОВИЋ, рођен је 13.септембра 2006.године у
Дервенти, Република Српска. Завршио је девети разред основне
школе и одличан је ученик. Воли да игра шах, плива, чита књиге
и учи стране језике. У слободно вријеме пише поезију и прозу,
учи основе интарзије и похађа школу стрипа.
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РЕЦЕНЗИЈЕ
„НЕКА БУДЕ ВОЉА БОЖИЈА“
Посебно сам обрадована што и ове године
присуствујем рађању новог књижевног чеда. Посебно
срећна што ћу међу првима удахнути дах Свевишњег кроз
жар свјетлости пјесничких душа и огријати душу и срце на
ватри запаљених лила пјесничких, ту „благодет духовну и
силу дејствујућу „без које нема ни дана ни сунца“.
„А и прича годи дједа
Кад паметна глава с'једа
Обичајним збором збори
Да пред поноћ Лила гори
Да обасја путоказе
Којим храбри и сад газе
Све у души носећ' пламен
Српског рода часно стамен“
Милорад Мишо Ђурђевић
Дервента – Република Српска
Не умију другачије организатори ове дивне
пјесничке манифестације, осим стихом, лијепом причом,
људским духовним даровима, принијети дамаре на олтар
бесмртности, чистим срцем и чистом душом.
„Поносна Крајино носим ти сина
Да храниш јунака за следећи рат
Мајчина прса грију му тијело
Поносно срце да може ти дат`“.
Биљана Добриловић
Љескове Воде, Добој – Република Српска
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Тако свједочимо Богу и људима да је богатство
наше у нашој разноликости и нашем одрицању и
поклањању, да је свака пјесма и прича мали стећак међу
стећцима, окупан мјесечином, тамо гдје нас је жеља
дотакла да се око добра окупимо. Око добра са добрим
људима.
„Поклонићу ти огањ живи
што у оку моме гори.
Чио и распламсан што се диви
док ти о љубави збори!“
Рада Ђошан Китић,
Модрича – Република Српска
Циклус пјесама под називом Језик, култура,
традиција и обичаји Срба, пјесничко утврђење од
љубавних, родољубивих и духовних есенцијалних стихова
и рима, показује колика је моћ говора, колика је снага
поезије, траг који остављамо у времену деградације
људских вриједности, у времену када тешко ико може и
сам себе довести у неки склад, мир и љубав, када нема ни
правде, ни права на живот међу људима, кад остала нам је
пјесма и молитва.
„Капија временска отворила двери
и сви смо намах, сред чудесног трена,
додирнули претке духовнога бића
загледани у целокупност историјских мена
Драгица Шредер
Милошево, Јагодина – Србија
Васо Пелагић - народни љекар, учитељ и
просветитељ, је дио зборника који има двоју исконску
вриједност и који уноси духовни мир у ову књигу.
Народни љекар, учитељ, хуманиста, социјалиста,
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просветитељ, никада није рекао да се нешто мора учинити,
већ је својим радом показао како се то чини.“
Благо онима који остадоше упамћени по добру, и
благо онима који се том добру поклонише.
„Прва је и вечна потреба сваком човеку да стече
што више знања о здрављу човека, марве и биља, и о
срећоносном уређењу и школовању друштва, јер без тога
живеће у страху и опасности и богаташи и сиротиња.
Ништа толико не сатире умно и телесно здравље,
моралну јачину и материјално благостање човеково, као
неразумевање оних узрока, због којих то потиче, и
непознавање начина којим ће се ти узроци отклонити
могу. Обавестити народ о томе треба да је најпречи
задатак наставника и управљача, доктора и
законодаваца, књиге и друштва.“ (Васо Пелагић)
КПД Васо Пелагић. Мудрост опомиње!
Пелагићево је препознало духовну снагу свога
учитеља. Оживљено Божијим животворним дахом, ко сиви
соко, са петролејком у очима и огњем у срцу оживљава
мртве, плачем дјетета.
„Спаковаћу наду, без ње пута нема,
и груменчић земље прадједова мојих.
На дну вреће црне страх к'о авет дријема,
а ја газим храбро, к'о да се не бојим.
И на крају свијећу, нека нам се нађе
кад нас у колони обавије тама,
и молићу Бога да нас не пронађе
залутали метак из борових грана.“
Рада Јањушић
Добој – Република Српска
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„Упрегнут у јарам времена и простора, човјек вуче
васељену. Куда? На какве ће је хридине извући, на какве
глечере надвременске и надпросторне?“
Авва Јустин Целијски
Са очинском брижношћу, братском жртвеношћу,
КУД „Васо Пелагић“ Пелагићево, вуче пјеснички брод пун
жеља и полета ка оностраним тајнама, у свјетлосне свере
живота.
Поезијо, вјечна слатка утјехо!
Ти, која носиш снагу и красоту невидљивог! Даруј
нам живот жвјечни, истину вјечну, љубав вјечну, радост
вјечну, добро вјечно, божанство вјечно!
Остани удостојена да исцијелиш наша рањена срца.
Поезијо, мелем на рани остани, а ако затреба зариј
скалпел дубоко!

24.7.2021. год.

Здравка Бабић, књижевник
Билећа
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ТЕМАТИ И БРОЈНОСТ УЧЕСНИКА
(Над зборником Петнаестог међународног књижевног сабора
„ГОРИ ЛИЛА УОЧИ ИЛИНА 2021“, рукопис)

На, не баш великом, географском простору, од
Прњавора до Пелагићева, остварује се пет-шест зборника,
који излазе различитим поводима, али најчешће поводом
манифестација какви су Видовдански пјеснички сусрети на
Вучијаку, Прљачких сусрета, те пјесничког саборовања у
Пелагићеву. У родном мјесту Васе Пелагића, у реализацији
КПД с његовим именом, одржава се управо петнаесто
пјесничко саборовање и тим поводом припремљен је
зборник „Гори лила уочи Илина, 2021“. За разлику од
других, овај је зборник тематски опредијељен па, тако,
имамо темате „Језик, култура, традиција и обичаји код
Срба“, „Васо Пелагић – народни љекар, учитељ и
просвјетитељ“, „Људи и догађаји у мом завичају“,
„Слободна тема и форма књижевног стваралаштва“ и
„Књижевни радови ученика“. Брига о младим и најмлађим
ствараоцима заступљена је у свим овим зборницима и
алманасима, али је најнаглашенија управо у Завичајнику
Удружења писаца завичаја у Прњавору и овог у
Пелагићеву „Гори лила уочи Илина“ а и један и други
излазе по петнаестии пут.
Пјесник и изузетни културни посленик, Пајо Бркић,
професор, приређивач пелагићевског зборника и, иначе,
иницијатор овог пјесничког зборовања, у свом
предговорном тексту зборнику „Гори лила уочи Илина
2021“, послужио се народним умотворинама, попут „Зло је
ко не зна, а учити се не да“ или „Језик је више глава
посјекао, него сабља“, нагласивши „Ријечи су као пчеле,
оне су истовремено и мед и жаока“, oднoснo „Човјек се до
смрти учи“ a пoдцртaвши oснoвну интeнциjу збoрникa
oнoм дoбрo знaнoм нaрoднoм мишљу: „Чувај се човјека
који је прочитао једну књигу у животу“. Дакле, служећи се
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оним што је и великану Васи Пелагићу било од помоћи
при његовом разнородном стваралаштву, управо народним
умовањем, Пајо Бркић је тим предтекстом означио и
нагласио шта све у свом садржају има ова врло обимна,
квалитетна и занимљива књига коју је писало на стотине
аутора; радови су прикупљани на различите начине, а
напосе овим, новим информатичким средствима што би, да
је жив, Пелагића итекако веселило, јер се за живота
радовао свим новотаријама.
Када смо већ код Васе Пелагића, кажимо да је
одјељак посвећен њему и његовом дјелу, изузетан и добро
је да се из зборника у зборник овдје на овај начин
освјетљавају и уздижу изнад ове наше опште, напосе
културне
жабокречине.
Поред
пјесама-посветница
Пелагићу, попут посветница Драгице Ђурић из Ужица,
Горана Вуковића из Прњавора и Здравка Лукановића из
Пелагићева, занимљив је прилог проф.др Луке Кецмана са
бањалучког Универзтета с насловом „Хришћански
социјализам Васе Пелагића“. Уз овај, ваља истаћи и
занимљив одјел о народној традицији, обичајима и свему
оном што је опсиједало Пелагића, а што су обичајни наши
раритети, гдје су посебно лијепе пјесме „Опанак“
Драгољуба Јанојлића из Смедеревске Паланке, посветница
паљењу лила Милорада Мише Ђурђевића из Дервенте,
„Крсна слава“ Здравке Бабић из Билећа, па и славска
посветница Јована Н. Бундала, рођеног у Будумлића Јапри
у БиХ, а са адресом живљења у Београду. Ту нагласак
стављамо и на текстове о обичајима, какви су текст о
зборовању и зборовима Илије Павловића из Шамца, о
јабуци у народним обичајима и вјеровању мр Момчила
Спасојевића из Челинца, те ручак на моби Савка Пећића
Песе из Дервенте.
Остала три циклуса су, заправо, чисто књижевна
остварења, гдје су поезија и проза најприсутнији, али ту су
и хумор (афоризми и поезија Живка Вујића или Динка
Османчевића), као и још неке врсте стварања. Ова три
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одјељка су најопсежнија, па је отуд ова књига
„премашила“ пет стотина страница, што је заиста обиман и
велики издавачки подухват којег, рекосмо, приреди Пајо
Бркић, а оствари Културно-просвјетно друштво „Васо
Пелагић“ из Пелагићева, које је и организатор петнаестог
по реду Међународног књижевног саборовања „Гори лила
уочи Илине, 2021“.
Ранко ПРЕРАДОВИЋ, књижевник
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