
ГОРИ ЛИЛА УОЧИ ИЛИНА - 2022. 

 

 1   

 



КПД „ВАСО ПЕЛАГИЋ“ ПЕЛАГИЋЕВО 

 

2 

 

 



ГОРИ ЛИЛА УОЧИ ИЛИНА - 2022. 

 

 3   

 

КУЛТУРНО-ПРОСВЈЕТНО ДРУШТВО 

„ВАСО ПЕЛАГИЋ“ 

ПЕЛАГИЋЕВО 

 

 

 

 

 



КПД „ВАСО ПЕЛАГИЋ“ ПЕЛАГИЋЕВО 

 

4 

 

Издавач: 

КУЛТУРНО-ПРОСВЈЕТНО ДРУШТВО  

„ВАСО ПЕЛАГИЋ“ - ПЕЛАГИЋЕВО 
За издавача: Пајо Бркић, проф. 

 

Умјетнички савјет: 

Пајо Бркић, проф. 

Драгица Давидовић, пјесник 

Здравко Лукановић, пјесник 

 

Уредник: 
Пајо Бркић, проф. 

 

Рецензенти: 
Здравка Бабић, књижевник 

Марко Раулић Ђукић, књижевник 

 

Лектор: 

Стојанка Васиљевић-Антонић, проф. 

Бојана Савић, проф. 

 

Компјутерска обрада и прелом књиге: 
Владан Стојковић 

 

Корице: 

Владан Стојковић 

 

Штампа: 
„СВЕН“ Д.о.о., Ниш 

 

Тираж: 

300 



ГОРИ ЛИЛА УОЧИ ИЛИНА - 2022. 

 

 5   

 

ХVI МЕЂУНАРОДНИ КЊИЖЕВНИ САБОР 
 

 

 

 

 

 

ГОРИ ЛИЛА 

УОЧИ ИЛИНА  

2022. 
 

 

 

 

 

Пелагићево, 2022. 



КПД „ВАСО ПЕЛАГИЋ“ ПЕЛАГИЋЕВО 

 

6 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОРИ ЛИЛА УОЧИ ИЛИНА - 2022. 

 

 7   

 

УВОДНА РИЈЕЧ 
 

 

Поштовани читаоче, 

 

Пред тобом се налази један несвакидашњи зборник 

књижевних радова који има бескрајну ширину, а аутори, 

квалитетом својих књижевних радова, дају му одређену 

дубину. 

Прва тема Језик, култура, традиција и обичаји Срба 

– има за циљ да, прије свега, укаже на потребу да пишемо 

најљепшим и најсавршенијим писмом на свијету – 

ћирилицом, те да његујемо културу, традицију и обичаје 

Срба, ма гдје они живјели. Док будемо имали свој језик и 

своју културу до тад ћемо и постојати као народ.  

Друга тема Васо Пелагић, народни љекар, учитељ и 

просветитељ – настоји освијетлити лик и дјело великог 

Васе Пелагића, чије су поруке, и послије 150 година, 

једнако актуелне и у данашње вријеме.  

ПРЕПОРУКА: Распитајте се међу ученим људима, 

потражите у библиотекама или на интернету информације 

о свевременом Васи Пелагићу. Сигуран сам да ћете се прво 

изненадити, а потом и схватити зашто је Васо Пелагић 

заиста велико име. 

Трећа тема Људи и догађаји у мом завичају – даје 

простор књижевним стварацима да представе, њима битне, 

људе и догађаје, као и њихов завичај. Завичај се посебно 

доживљава и воли. Завичај је непресушни извор одакле сви 

књижевници црпе идеје за своја књижевна дјела. 

Четврта тема Слободна тема и форма књижевног 

стваралаштва – даје максималну слободу за књижевно 

изражавање и представљање њених аутора.  

Пета тема Књижевни радови ученика – има за циљ да 

промовише књижевно стваралаштво ученика.  
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И најзначајнији свјетски књижевници једнога дана су 

написали свој први рад, затим други, трећи.... све док се 

нису избрусили и створили своја капитална дјела. 

Зборник ГОРИ ЛИЛА УОЧИ ИЛИНА већ шеснаест 

година окупља књижевне ствараоце из цијелог свијета, а 

ове године има их укупно 156. 

Хвала ауторима што помажу распламсавање наше 

књижевне ЛИЛЕ, а вама нека је на здравље читање овог 

зборника. 

 

Нека нас ЛИЛА спаја и у будућности. 

 

У Пелагићеву, на Видовдан 2022. године. 

 

                                                        Пајо Бркић 

                                                         Предсједник 

                                                        КПД „Васо Пелагић“ 

                                                        Пелагићево 
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АЛЕКСАНДАР ЦИГАНОВИЋ 

Сремска Митровица – Србија  

 

НЕ ДАМО СВЕТИЊЕ 
 

Ко отима тај се плаши 

и костију и камена,  

све би хтео да уништи,  

да ни трага од нас нема. 

 

Борили се наши преци 

и туђине истерали,  

за крст часни и слободу 

животе су своје дали. 

 

Господ их је прославио  

и у Свете прибројао, 

Свети српски мученици 

сад су наши заступници. 

 

Данас нека наша браћа 

исте вере и порекла,  

уздигла се у висине,  

ударила на светиње. 

 

Срца су нам пуна туге, 

болна рана се отвара,  

помози нам Боже свима, 

не дај да се мржња ствара. 

 

Не дамо светиње наше 

ни туђину, ни изроду. 

Силе таме нас не плаше, 

Бог помаже свом народу. 
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БОРКА МИЛИЧИЋ 

Зворник – Република Српска 

 

НЕ ДАМ МОЈУ РЕКУ 

 

Дедову њиву, плодну и родну 

Не дам ти туђине. 

Ни извор не дам. 

Деда ми их у аманет остави. 

Да их чувам. 

 

Не дам моју њиву 

За твоју суву шљиву. 

Осетим њену горчину. 

 

Не дам своју реку 

За твоју хипотеку. 

Кораци даље нека те воде. 

И не дам да ми природу оробе. 

Вапим за мало слободе. 

 

Тај жубор свежи, зелени 

Што деда у наслеђе остави. 

Својом шапом... хтели би. 

 

Не дам те, земљо моја! 

Постојбино мога корена. 

Дођоше зла времена. 

Дали би своју реку 

За туђу хипотеку. 
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Земљо моја вољена 

Бранићу блага зелена. 

Од неких нових најезда. 

 

И не дам њиву родну! 

Ливаду цветну, плодну! 

Ни шуму виту зелену! 

Што по њој кошута пасе. 

Не дам... да се згасне. 

 

Не дам ливаду своју 

Ни бистру, чисту реку 

За твоју хипотеку. 
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ВЕРА КОРОПКИН-РАТКОВАЦ 

Доњи Детлак, Дервента – Република Српска 

. 

ПРЕТПРАЗНИЧКО ВЕЧЕ 

 

Топли љетни сутон пејзаж обавија, 

а искрица ватре запаљене лети. 

Радује се младост, радујем се и ја 

стигао је август и Илиндан свети. 

 

У лилама сунце вјечним огњем гори  

да свим вјерујућим освијетли путе, 

па да се помоле оном што нас створи 

љубећи крст часни и Његове скуте. 

 

Док молитва њежно струји нам кроз вене 

чекаћемо зору и јутарњу плавет. 

На источном небу још су древне сјене 

које кажу: - Поштуј прадједовски завјет. 

 

У име предака, светог Илиндана 

и старих записа из древних дубина, 

и у име пјесме што је испјевана 

подигнимо чаше претпразничног вина. 
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ГОРДАНА ИЛИЋ 

Добој – Република Српска 

 

ВАСКРС ОГЊИШТА 

 

Древна ватра настала је из камена и штапа. 

Преносила се с поштовањем, причала ми бака. 

Уз огњиште вечно сјаје 

душе наших предака. 

 

Кад огњиштем ватра врисне, кроз вериге, па кроз баџу, 

дим се вије, небо поји. 

У споју центра куће и неба, 

митски предак уз огњиште стоји. 

 

Кућно огњиште предака је важно, 

као сунце што небом греје и зрачи. 

Ту се преци заклињали, као светом месту, снажно, 

као у цркви над олтаром. 

 

Огњиште врело 

у центар куће је село. 

Распирило лучу, дрво 

у пламен се свело. 

 

У породичном гнезду запаљена ватра пламти,  

вековима што се броје. 

И даље преде прела, села, обичаје, 

за нове укућане своје. 
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Симбол отаџбине, груде огњиште је наше. 

Увезано, па нас спаја, присно, живо, свакодневно. 

Мудре речи уз огњиште светле, бесјеђаше, 

породичног живота вреде. 

 

Благо оном ком огњиште дише, 

па и мајци са дететом, 

кад колевку уз огњиште њише. 

 

Огњиштем ватре пламте. 

Ту се долазило, одлазило, враћало. 

Угашена огњишта се памте. 

Крвљу и животом огњиште се плаћало. 

 

,,У ватри што изгори, није нестало, само је сажето,, 

рекао је: Миљковић Бранко. 

 

А ја кажем, благо оном који уме,  

обичаје да разуме - народски. 
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ДРАГАН МИТИЋ 

Ниш – Србија  

 

ЋИРИЛИЦО МОЈА 

 

Како би другачије. То је писмо мог матерњег језика, 

језика моје личности, језика оног шта сам, мог 

размишљања и мојих снова. Али то је и језик мојих 

најтананијих осећања и истовремено језик културе из које 

потичем и чији мали део сам и ја сам и зашто онда о томе 

не смем да певам топло, да пишем ватрено у писмо свог 

језика: ћирилице. Нека је »А« слично или исто у многим 

писмима, али оно прво »А« ког сам написао тако како ми 

је показала мама је »А« у ћирилици! И много је лепше и 

значајније од осталих, ама свих других »а,а,а... « по свету. 

И сваком другом, такође је најважније његово прво слово 

које га је научио да пише његов први учитељ - обично 

његова мама. Незаборавне су те прве речи, по правилу су 

тако љупке, топле, којима се преноси безусловна љубав. И 

тај пријатан први сусрет са матерњим језиком и његовим 

писмом треба искрено чувати као нешто најдрагоценије. 

Осећај прихватања и пријатне заветрине, апсолутне домаће 

заштите и сигурности, али и невероватне удобности и 

свега пријатног нас прати до краја и увек пружа набоље 

услове да формирамо своје мисли и наравно себе. А мој 

избор је да »А« пишем ћирилицом, чак и у речима 

написаним другим писмима, кад сам присиљен да их 

употребим. Али то је мој став. Тај исти став су плаћали 

крвљу, а често и главом, моји преци хиљаду година на 

овим просторима. Ако ме баш по њој препознају - нека - 

вреди то! 

Можемо ми да се споразумевамо стотинама других 

језика, што је пожељно и лепо, али најфиније мисли ћемо 

бити способни да изразимо једино у свом матерњем језику, 

а све је то најлепше написано својим изворним и 
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аутентичним писмом. Зато матерњи језик и његово писмо 

не може бити мало или велико него је увек непроцењиво и 

највеће и најважније. Ниједну велику и изворну - 

оригиналну идеју не можемо лакше записати него у свом 

језику, јер најлакше остварујемо у језику који је део нашег 

унутрашњег ја, наше бити и суштине, а не можемо је 

лепше написати него у писму свог језика. А да је човек 

најкреативнији и да се најлакше и најлепше изражава баш 

на свом језику је општепознато. У њему најлакше освајамо 

нова знања и сазнања, најлакше се учимо и већина баш 

тако да текст гледа. Одакле онда идеја да није тако важно 

како је нешто написано. 

Дубоко верујем, да је све ово писање узалудно као и 

све велеумне и дубоке мисли, изречене на највећим 

националним светковинама, иако изражавају дубоку 

забринутост за лоше стање на том подручју, чак и 

заклињање у најдраже, па и сама дубока љубав до 

матерњег језика, ако је не прати борба за чистоћу и 

употребу њеног писма - ћирилице. Ако нам то није јасно 

онда, вероватно, имамо проблеме са одговорима на 

основна питања: ко смо и шта смо. 

Неко време су нам били криви они или ови, окупатори, 

злотвори, поробљивачи, насилници, освајачи... али сада 

смо сами на свом. Нисмо ваљда џабе развијали наш језик 

вековима, довели га до таквих висина да су у њему 

написана ремек дела европске и светске књижевности 

којима се додељују најпрестижније награде, који по 

структури и богатству равноправно стоји у првој врсти са 

светским језицима... и да му сада не дозволимо да се 

срећно развија у свом властитом писму. Кад само 

помислим на бесмисленост навођења неких техничких или 

технолошких разлога за имплементацију његовог писма - 

ћирилице у модерне програмске апликације и уређаје! 

Темељи нашег језика и његовог ћириличног писма су тако 

јаки да омогућавају несметану употребу на свим 
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сегментима од науке и уметности и то на свим 

програмским и машинским платформама.  

Како је могуће да матерњем језику и његовом 

основном писму одузимамо примат и у оквиру школског 

система. Кажу »једноставно не прати часове историје«. И 

да се то догађа на очиглед свих, да ћирилично писмо губи 

примат без праве борбе. Борба, наравно борба је 

неопходна! И неће бити лака! Као да нам је некада било 

лако. Али многи и до данас мора да се боре за свој 

матерњи језик, ово је ипак лакше, признајте. Ми желимо 

само своје писмо. Ништа лакше, али само ако је то део 

наших основних принципа, нешто што је опевано, вољено 

и нешто што нам је животно важно. Јер, »језик и писмо су 

душа народа...«, а то би требало да зна свако наше дете, 

рекао је то »тамо неки« Гете. Уосталом, ћирилично писмо 

је већ једно од писама Европске уније. Бар нешто нас тамо 

већ чека и за нешто што је нама јако битно не треба да се 

додатно боримо. Можда је то чак и једна једина ствар. 

Знам, притисци са стране су велики. Како због великих 

и већ глобализованих језика тако и због глупог 

помодарства нас самих и жеље да будемо неком слични. 

Мада губећи аутентичност губимо и биство и постајемо, 

што је велики апсурд, незанимљиви чак и за те неке друге. 

Зато немојмо свој језик и његово писмо - ћирилицу гледати 

као нешто изузетно и поносити се само ако се њом 

потпише наш олимпијски првак или неко од наших 

спортиста који достижу најбоље светске резултате, него је 

користимо у најбољем облику, допуњујмо језик и писмо 

најбољим идејама, нека буде неотуђиви део сваког нашег 

дана и најлепши део наших снова, говоримо и пишимо 

најлепше што знамо једним од најлепших писама на свету 

- нашом ћирилицом!  
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ЂОРЂЕ КРСТИЋ 

Брчко Дистрикт БиХ – Република Српска 

 

МОЈЕ СЛОВО 

 

Знате шта! 

Нешто вам морам рећи у лице 

Молим, одступите! 

Назад од моје ћирилице! 

 

Оставите ми моје слово 

Нека вам оно никад не смета 

Нема љепшег него што је оно 

Одавде - до краја света! 

 

Један знак једно слово! – захваљујући Вуку, 

Учили ме учитељи и не тако скоро 

Узео сам оловку у десницу руку 

И учио све слово по слово. 

 

„Нема љепшег писма на цијеломе свијету“ 

Рекле су још давно неке мудре главе, 

Ћирилица краси српскога поету 

Због тога је Срби широм свијета славе. 

 

И зато! Одступи ти људски несоју! 

Не дирај ми писмо, моју ћирилицу! 

Не дирај ми слово, ни азбуку моју! 

Не ремети осмјех на српскоме лицу! 
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ЖАКЛИНА МАНЧИЋ 

Ниш - Србија 

 

МОРАВЧАНКА 

 

До ономад се у моје село мирно живело. 

Лети се радело по њиве, на јесен скупљала летина, 

збирала дрва, правија ајвар, пекле шљиве... 

А преко зиму се ленствовало, плело и полечка оговарало, 

него ни то неје имало, досадно било, па се дремело. 

А с'г, куку лелке....све се променило! 

Викаше њекња да неке бабе гају коку. 

Ја глупа мислела да чув'у кокошке, па си викам, о, бре, 

Бошке, 

зашто ли ја те коке не прибавим, мош’ ћу малко буџет да 

попраjим... 

Кад ти, црна ја, чујем: та кока, тој није ни живина, ни 

стока! 

Тој је некаква репушина, вик'у да је дрога! Куку, последњо 

време дошло! 

Па се питујем дал' су и те бабе, како ги вику - наркомани? 

Па зар и оне грдне пушу, а душа ги, комај, у гушу? 

Куку, црни Боже, сви ни од таки резил одбрани! 

Море и помреше нека млада деца од туј коку, рекоше да се 

«предозирала». 

Кад' се сетим, кукам и с'г од туј муку! Млада дечија, за век 

родитељи ојадила! 

Ама то беше, ама и не беше чудо, дође ни време још по 

лудо! 

Нестадну људи, тек се такој изгубу и више не ги нађу, к'да 

у земљу пропадну... 

Милицајци ги тражу, тражу, па одустадну. 

Ама гле'ј ти ово с'г! У последњо време, још и по горе 

дошло! 

С'г се убиву, и то богати, што све иму! 
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Па кад убију тад и запалу и испечу, сачувај Боже, к'и да је 

бравче, 

тој само д' уради луд може, на тога следује одма' бесиљка 

ел' катанче. 

Дигло се село, све се уплашило, овој никад неје било! 

Ни ја не мог' све да разаберем, збуни се, млого новости 

има, 

Једни вику убили ги рођаци, други вику - селски 

криминалци! 

А ја се не мог' начудим! Ама, дал' су то, бре, људи? Тој се 

у мој век неје чуло! 

Само се радело и тој што је т'г било чудо, с'г се и не 

помиња! 

А овам' ударила и ова болештина, она не већ две године је'. 

Аман, све овој, одвише је, бре! Каки је ово ђаво уш'о у 

човека, за моjeга века? 

С'г нит' разговарамо, нит' се смејемо, сам' се саиримо, 

врата забрављамо, 

А с вечери уздисамо и одма' исполегамо. 

И то све на стра'  ћутимо к' и миши, 

од муку ни за каки разговор и ниси. 

А ја се у себ' премишљам, шта ли ће не још снађе, 

И 'оће л' неки лек да се нађе и за овуја бољку и за овија 

луди људи. 

Млого је ово лошо, па ти 'ајде, упамет буди! 

Зато се ја сваки вечер молим: 

Боже, ако ли можеш, овуј голему несрећу поправи, 

Да се живот, ки' пре што је био, настави, 

Ил' ми ги скрати ови моји последњи дани, 

да ми се душа с више ништа не погани! 
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ЖИВКО ВУЈИЋ 

Бања Лука – Република Српска 

 

БИЈАШЕ НЕКАД 

 

Бијаше некад Буњиште и огњиште 

На избушеном дувару Зидњача и застирача 

На црвоточном асталу Чинија и тевсија 

Чанак и солењак Кувача и кутљача 

 

До малог пенџера Сећија и скемлија 

На климавој сећији Поглавач и покривач 

Крај зиданог шпорета Сметљара и лужара 

По поду од земље Простирач и отирач 

 

Бијаше некад Качара и колара 

До њих стари Кочак и кућерак 

Мало даље Коњушара и кошара 

А између њих Приторак и приперак 

 

У дрвеној згради Држалице и грабљице 

Кевчија и белегија Држало и цртало 

Сач и бакрач Лопатице и мјешајице 

Упртач и жарач Штило и вратило 

 

Под шупицом Мотовило и ступа 

Брнача и пратљача Обрамен’ца и парјен’ца 

Варићак и качељак Будак и тучак 

Круњач и обртач Копачица и сијачица 

 

Испод коларе Каблина и стожина 

Пладањ и кадањ Проштац и подвлачац 

Плетара и днопара Трина и комина 

Прапорац и заклопац Јармац и клепац 
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У амбару и мљечару Замотача и грудњача 

Вучија и буклија Клупица и корпица 

Сапињача и повразача Варјача и повезача 

Долап и шкрап Карлица и качица 

 

У огради од врљика Свињац и кокошињац 

До бунара шајер и водијер Сушана и пецана 

За пајваном и балваном Карика и мотика 

У тору сјенара и пљевара Кошана и 

(ку)курузана 

 

Бијаше некад Газиште и косиште 

Фењер и офингер Брентача и брема 

Бијаше некад Буњиште и огњиште 

У селу гдје сам рођен Сада свега овог нема 



ГОРИ ЛИЛА УОЧИ ИЛИНА - 2022. 

 

 25   

 

ЖИВОРАД ЈЕЛИЋ 

Смедеревска Паланка – Србија  

 

ОВНУЈСКА СВАДБА 

 
Куда ован, ту и стадо. 

У стара времена, у пољу где су биле начичкане колибе, 

чобани су приређивали овнујску и јарчеву свадбу, уз много 

јела, пића, шалу  и смех. Ти обичаји сточара одржавали су се 

сваке године о Великој Госпојини. 

Та светковина је често трајала и по недељу дана, а на њу 

би  се сјатио силан народ жељан забаве и разоноде, али и јела 

и пића. 

Овнујска свадба одржавала се у Палин Долу, атар 

Шљивање, на међи Азање и Селевца, где су биле колибе 

Јелића, Батинића, Пајића и Мајсторовића са торовима за 

стоку, а близу  извора Врело. Свуд около биле су шљиве по 

којима је потес Шљивање и добио име и виногради. А где су 

шљиве и виногради ту су и подруми пуни ракије и вина. 

На дан овнујске свадбе, чобани су пуштали овнове на 

овце, јахали их и такмичили се ко ће имати бржег рогатог 

лепотана. Посебно су биле занимљиве борбе овнова, а 

победник је кићен букетом расцветалих трава који су 

везивани црвеним концем. Овну победнику следовала је 

клепетуша.  

У завршници свечаности, власник победничког грла 

поносно би продефиловао кроз шпалир радозналих и веселих 

чобана. А народа је било ко плеве, долазили су и из околних 

села: Велике Крсне, Кусатка, Селевца, Голобока… Било је 

чак и пречана из Ковина и Баваништа који су чамцима 

прелазили Дунав и хитали на овнујску свадбу. 

За ову прилику окретали су се јагањци и прасићи на 

ражњу, јело се и пило до миле воље, а било је и склапања 

познанства међу девојкама и младићима које су крунисане 

браком. 
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ЖИВОРАД ЈЕЛИЋ  

Смедеревска Паланка – Србија  

 

ОПШТА ЗДРАВИЦА 

 

О Србине, домаћине! 

У дому се веселио, 

Синове женио,  

А ћерке удавао. 

Синови ти књигу учили, 

Пушку носили, 

За крст часни 

И слободу војевали 

Часно сели, 

Поштено устали, 

Добар глас донели 

И бољи понели 

Славу славио 

На млађе оставио 

Што ми потрошили,  

Господ бог навашао 

У чијем смо дому – 

Нека га Бог помаже 

Дај, Боже што је добро! 

 

 



ГОРИ ЛИЛА УОЧИ ИЛИНА - 2022. 

 

 27   

 

ЖИВОРАД ЈЕЛИЋ 

Смедеревска Паланка – Србија  

 

ПУЈДА 

 

Омиљена игра одраслих била је пујда, односно 

прстеновање. Играло се овако: 

Један момак узме прстен и држи га у руци, а други 

погађа у којој се шаци налази. При том се говори: „Шуру 

буру, у којој је руци прстен?“ „Пусти леву, дај ми из 

десне“. Оном ко не погоди, суди се. Обично добије 

одређен број удараца каишем или мокрим пешкиром. 

Пујда је мушка игра у којој учествује и по десет, 

петнаест  момака. Игра често траје до зоре, уз богато мезе 

домаћина у којој се обичај одржава. На столу је било сувог 

меса, пржене саламуре, уз гурабије и бућкавце. 

Лепи предваскршњи обичаји су сада забатаљени. За 

време немачке окупације, били су чак и забрањени. Ни 

послератне власти нису благонаклоно гледале на народне 

обичаје у време којих су настале и многе лепе загонетке: 

Пуна пица гњидица (смоква), Дај ми твој да се напне 

мој (квасац), Шта уђе голо у рутаво (чарапа), Увече га 

метнем, ваздан се хлади (кревет), Док не клекнем, не могу 

да га метнем (сађење лука), У пету гађа, у нос удара 

(прдеж), Загуљено виси, а рутаво чека да га поједе (жир и 

свиња)… 
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ЖИВОРАД ЈЕЛИЋ 

Смедеревска Паланка – Србија  

 

ТОДОРИЦА 

 

Ко има коње ваља да их на Божић пројаше. 

Тодорова субота, у народу названа Тодорица, сматра 

се великим празником. То је занатлијска и коњска слава. А 

коњ је веома паметна домаћа животиња. Веран је пријатељ 

и пратилац човека. 

После паше, зна сам да се врати кући. Тешко га неко, 

осим свог газде, може ухватити. Он чак уме да помогне 

свом газди у невољи: кад је пијан или не дај боже рањен. 

Коњска слава је првенствено празник оних који држе 

коње. Као и за све славе и за ову се месио славски колач, 

који је био украшен крстом, фигуром коња и потковице. 

Уместо ексера у потковицу су били пободени чешљеви 

белог лука. 

На свечаном ручку домаћин славе пожелео би свима 

добро здравље и наравно коњима. После тога се пали 

славска свећа и ломи колач. На ручку се бира и нови 

домаћин коњске славе. Њему се тада предаје пола славског 

колача и „златна“ потковица на којој се налази и натпис: 

„Тодорица – коњска слава.“ Пило се и јело све док не 

запевају први петли, а онда се кући одлазило јашећи на 

коњу. 

На Тодорицу се не прежу коњи. Веровало се да ће онај 

који ради на тај празник, погинути од коња. Тог дана коњи 

се само јашу, али без седла.  

 



ГОРИ ЛИЛА УОЧИ ИЛИНА - 2022. 

 

 29   

 

ЗДРАВКО ЛУКАНОВИЋ 

Пелагићево – Република Српска 

 

ХРИСТОВО ВАСКРСЕЊЕ 

 

У сусрет блаженог бдијења 

Молимо Те Боже за наш спас 

У име Христовог Васкрсења 

Погледај одгоре и на нас 

 

Погледај Боже ово стадо своје 

И народ твој испред олтара 

Док понизно помињу име твоје 

У молитви што тишину пара 

 

И сви су Ти ту: јаки и слабашни 

Сви они што Те скрушено славе 

Дошли су богати и сиромашни 

На крст и олтар руку да ставе 

 

Нека Твоје Васкрснуће донесе 

Срећу и здравље свима 

Ваистину нека нам  Воскресе 

Живи били, колико нас год има 
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ЗЛАТИБОР РАДОВАНОВИЋ 

Бели Поток, Београд – Србија  

 

СЕДМА БРАЗДА 

 

Тог лета била је велика суша. Сви ми сељаци једва смо 

чекали неку кишу, а ње није било ни током целог месеца 

септембра. Михољско лето у октобру доносило је топле 

дане као у августу. Обилазио сам неке моје њиве да видим 

у каквом су стању, а оне су вапиле за кишом. Земља је 

била толико сува да се никако није могла поорати. Сваке 

године хлебно жито сам знао да посејем у септембру, а те 

године није се могло посејати ни током октобра. 

Приближавао се крај месеца, чини ми се да је био 26. 

октобар, радио сам неке послове по авлији, кад се 

одједном, над земљом створише црни, густи, кишни, 

облаци. И нека ветрина однекуд поче да дува, крупне капи 

кише почеше падати на земљу, пожурио сам у кућу да не 

би покис'о. Киша је почела све више падати, да би огроман 

пљусак надвладао ветар. Имао сам утисак да се само небо 

отворило, како ми то сељаци кажемо - Десила се провала 

облака. Уз тако велику кишу биле су и велике грмљавине, 

а свећице на небу су сваки час севале. Моја жена и млађа 

ћерка плашиле су се при свакој грмљавини, једино смо мој 

син, и ја, мирно разговарали, како је много добро што ова 

киша пада, да бар мало накваси наше њиве. Сутра ујутру, 

чим сам устао, отишао сам до наше кућне баште, да видим 

колика је влажност земље.   

На моје велико изненађење уопште није било каљаво, 

тек толико да би се замља могла овим наши малим плугом 

поорати. Ушао сам у кућу и рекао: 
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„Ево сад идем из баште, пало је кише да би ону нашу 

њиву у Крстинама ја и син, Радојица, могли данас целу 

поорати, сутра мало подрљати, а прекосутра и то жито 

посејати. Треба ома искористити ову влагу после ове кише. 

После нека се Бог стара до лета, како би и следеће године 

могли имати брашна и леба.“ 

Моја жена Милева, скочи са столице, и поче да ме 

грди: 

„Бог с тобом човече, Ти као да си заборавио који је 

данас дан, па нећеш орати на Свету Петку. Знаш ли да је 

она наша велика светица, а и црвено је слово у календару.“ 

„Знам жено, па шта, нека ми она и Господ Бог опросте 

због тога, ионако ћу проклетство бацити на неке потомке.“ 

Жена поче кукати и молити да то не чиним. 

„Не знам каки си ти то човек, уместо наше потомство у 

будућности да буде срећно, ти оћеш да га прати 

проклетство.“ 

„Баш ме брига кад ја умрем које ће колено испаштати 

моје грехе.“ 

Нисам тео више са њом да се препирем, већ сам 

изашао напоље, и повео сина, Радојицу, са собом. 

„Ма пусти ти сине, њу нек прича шта оће, данас ми 

идемо у ону нашу њиву у Крстинама да је пооремо. Видиш 

како је одјутрос сунце препалило ко усред лета, нећу да 

дозволим да ми се ово мало влаге изгуби, из већ тако јако 

испуцале и суве земље.“ 

Код нас на селу обичај је да свака жена умеси, и 

испече леба за неколико дана. Тако је и моја Милева, баш 

јуче испекла три комада, један је стајао у кући који се 

трошио, а она два резервна, била су у једном орману нашег 

подрума. У том орману било је и друге врсте резервне 

ране. Да се не би у кући поново сретао и свађао са женом, 
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ушао сам у наш подрум, из ормана узео пола једног леба и 

мојом малом брутвом одсекао повеће парче сланине. У 

једном углу стајала је празна тестија за воду, зграбио сам и 

њу у шаке и пожурио на авлију. Ма нек је празна, нећу да 

је пуним на нашем бунару, напунићу је негде успут ионако 

пролазимо поред пар извора. За то време Радојица је 

упрего волове у кола  и помого ми да наш дрвени плуг, али 

са гвозденим ралом, којим се надам да ће оволико колко је 

накисла јуче земља, моћи да је сече и бар донекле дубље 

пооре. Полако, без шкрипе, отворио сам велику капију, да 

нас не би жена у кући осетила када смо изашли. Међутим 

све је то било заџаба. Док је Радојица изводио запрегу из 

авлије, жена је сва уплакана истрчала из куће и стала да ме 

моли да не идемо на орање. Нисам је слушао, само сам 

ћутао, и некако се чудно осећао, као да то нисам више ја, и 

да је у мени неко други, и командује са мном.  

Проласком кроз село сусретао сам неке моје сељаке. 

Они су ме гледали изненађено и крстили се, чак ме нису ни 

по обичају поздравили, на чему сам им захвалан, да не би 

некоме од њи морао објашњавати зашто на Свету Петку, 

идем на орање. Када смо стигли у њиву мој син, Радојица, 

који је увек био добро дете, и никада ми није ништа 

противречио, стаде испред мене и рече:  

„Оче, да ли знаш како изгледаш, коса ти се усправила 

у вис, а никада није стајала тако, лице упаљено, само крв 

што није потекла из образа, очи скроз крваве, беоњаче 

нису беле већ крваве. Када би се погледао у огледало од 

самог себе би се уплашио. И ја се бојим када те таквог 

видим. Имам утисак да је сам ђаво данас уш'о у тебе. 

Молим те 'ајде да окренемо кола и да се вратимо кући. 

Увек си био верник и веровао у Бога. Зашто му данас 

пркосиш? Навући ћеш неку несрећу на нашу кућу.“  
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Био сам затечен, и изненађен, овим речима мога сина. 

На тренутак сам занемио, да би одједном осуо паљбу 

погрдни речи, на моје потпуно недужно дете. 

„Ти ћеш мени да држиш ту неке придике, један 

најобичнији шиљокуран. Какав си ти то мушкарац? Још 

нисмо ни бразду пустили, а ти си се усрао у гаће. Доћи 

овамо да скинемо овај плуг са кола.“ 

Опет мој Радојица, стаде испред мене, и кроз плач 

поче да говори: 

„Кажеш оче да те није брига, што ћеш да прокунеш 

тамо неко твоје потомство, али оно није само твоје, оно је 

и моје, и ја не желим да оно у будућности испашта, због 

твоје осионости и неке мени необјашњиве мржње. Само се 

питам против кога? Још једном, молим те, хајдемо да се 

вратимо кући.“  

Ове његове речи ме поново ударише у моју луду жицу. 

Почео сам поново да вичем, и да се дерем, на њега, да се то 

чуло и по еху који је одзвањао у даљини.  

„Слушај ти балавче један, јесам ли ја тебе направио, 

или ти мене, Сместа долази овамо да скинемо овај плуг, 

или ћу сада да те бијем на сред њиве.“ 

Радојица, је и даље плакао, али ми је пришао, и ми смо 

скинули плуг, са кола. Укошкали смо поново волове у 

јарам, и специјалном рудом коју смо понели од куће у 

канатама наших кола причврстили плуг. Радојица, је водио 

волове, а ја сам позади чврсто држао плуг, посматрајући 

како се сада довољно наквашена земља лепо оре и преврће 

релативно добре бразде. У сваким вратинама на крају 

њиве, где би окретали волове ми би мало стали да их 

одморимо. Ћутали смо све време, када је већ и десета 

бразда била поорана, приметио сам мање јато гаврана како 

круже изнад њиве, гледајући својим оштрим погледима где 
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ће се из разроване земље појавити макар и врх неке глисте. 

Викнуо сам сина, да заустави волове и рекао: 

„Стани мало да одморимо на час, и посматрамо ове 

гавранове. Добро гледај на коју ће бразду да слети први 

гавран,“ 

Један најсмелији, који се уопште није плашио нас, 

први се спусти на једну од бразда, и поче да чепрка по 

расутој земљи вадећи глисту коју је још у лету запазио. 

„Гледај добро Радојице, и изброј на коју је то бразду 

гавран слетио.“ 

Он поче да броји, па рече: 

„Оче , гавран је слетио на седму бразду.“ 

„Добро је, није нам тако близу проклесто, што смо ми 

данас радили на Свету Петку, и када је црвено слово, има 

да падне на седмо колено.“ 

Мој син, поново закука на сав глас, и кроз плач поново 

рече: 

„Јао мајко, моја, што си ме родила, да гледам ову 

пропас' како ми отац проклиње потомство.“   

Одједном, сада он онако љут и бесан, пусти уларе и 

поводце од волова, и поче трчати у правцу пута којим смо 

доши од куће. Ја затечен и згранут овим његовим 

поступком, мого сам само испратити погледом како се 

губи у даљини. Шта сам сада у овој ситуацији могао да 

радим, како да наставим орање, када наши волови, ако се 

не воде не знају да држе правац, већ ходају онако 

неодређено, а у том случају пооране бразде не би се могле 

слагати једна на другу, већ би се десило да неки делови 

остану прескочени и непоорани. Толико сам био бесан, и 

љут, на сина, чини ми се да ми је сад при руци, могао бих 

га ладно убити, и лишити живота.  

Шта ми је у овој ситуацији преостало него да напустим 

орање, и да се вратим кући. Најтеже ми је било да тежак 
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плуг сам подигнем на кола. Иако сам био скинуо и једну 

канату висина од земље до душеме, (пода кола) била је 

скоро метар висине. Плуг сам најпре морао уздудучити, 

(ставити у вертикалан положај,) па онда некако на 

преклоп, и клацкалицу, да га подигнем на кола. За све то 

време псовао сам и скидао све свеце са небеса, као да су ми 

они криви што ме Радојица, оставио, овде самог да се 

мучим и патим са овако тешким плугом. Када сам био 

готов, тужно сам погледао своју непоорану њиву, ухватио 

волове за улар и пошао кући. Успут сам се мало смирио и 

о свему размишљао. Можда су ме одјутрос заиста опседале 

неке нечастиве силе, док мој Радојица, каже да је сам ђаво 

ушо у мене. Требао сам жену послушати, да уопште не 

пођем на орање, и на сина, више нисам био љут, дете је 

било у праву. Ма, ко сам ја уопште да проклињем и његово 

потомство. Чим дођем кући отићићу до цркве, она је данас 

цео дан отворена, да се помолим Богу, и тражим опроштај 

од Свете Петке. Опроштај ћу можда и добити, али 

проклество не могу спречити, оно је у њиви изречено, и 

тако ће сигурно бити, ни криво ни дужно страдаће моје 

седмо колено. Овај свој крс' носићу целог свог живота, у 

својој глави, и у свом срцу. Када будем умирао, сам Бог 

зна како ћу се отезати на самртничкој постељи и како ћу се 

растати са овом мојом грешном душом.   
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ЗОРКА ЧОРДАШЕВИЋ 

Франкфурт на Мајни – Њемачка  

 

ВИНО И ОБИЧАЈИ  

 

Ти ниси обично пиће 

да бисмо те пили с ногу, 

симбол си Христове крви 

да служиш Христу и Богу.  

 

И мом народу српском 

уз тебе се рађа и мре. 

Вјенчава, крштава, слави 

и чува обичаје све.  

 

Олтару кад младенци приђу 

у златном путиру стојиш 

и двије душе у једну 

пред Богом заувијек спојиш.  

 

А Српче када се роди 

тад свима напуниш чаше. 

Здравица у небо се вине: 

" Живјело Српство наше!"  

 

Ти си нама Причест Света 

за благдане и Годове, 

уз испов'јест и молитву 

однесеш нам све гр'јехове.  
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На свакој си трпези славској 

крај Крсне свијеће се смијеш, 

домаћину доносиш радост, 

гостима срце гријеш.  

 

Божанствено ти си пиће 

за сахране и за даће, 

у мом роду ти си свето 

тај обичај сачуваће.  

 

Уз наше си обичаје 

што заклетву носе строгу, 

ти си наше Свето пиће 

не пијеш се никад с ногу.  
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ИЛИЈА ПАВЛОВИЋ 

Шамац – Република Српска 

 

КОЛЕДАРИ 

 
Коледари су поворка младића који маскирани обилазе 

село или засеок и пјевајући изражавају берићет и срећу 

укућанима куће пред коју дођу. 

Многи обреди код хришћана имају паганско значење, па 

тако и коледари који кроз пјесму сликају рађање живота и 

долазак младог Бога. Није случајно што полазе уочи 

Материца и иду до пред Божић.  

Постоје одређена правила којих се морају придржавати 

коледари. Групу коледара чине мушкарци, маскирани и 

обучени у народну ношњу. Није добро да се зна бројно стање 

коледара, јер вјеровање каже да посљедњи избројани може 

умријети. У кућу, у којој је неко умро, те године коледари не 

иду.  

Када је у питању састав коледара њих чине: домаћин 

коледара, дјед, баба, двије цуре, туцак, јарац, помракуша и 

остали. На неколико дана пред полазак коледара домаћин 

коледара формира групу и уговара кућу од које ће кренути. 

Никад се не полази од исте куће. Уочи Материца, када 

полазе, коледари крећу с пјесмом до прве куће. Пјесме 

пјевају путем и испред куће код које су дошли, а никад у 

кући.  

Домаћин коледара обично облачи гуњ или овчији кожух, 

путравке опанке, а преко рамена носи кожни торбак, на глави 

шубару, а у руци држи кукаш штап. Дјед је у народној ношњи 

са шубаром на глави, дрвеном лулом у устима и кукашом 

штапом. Баба је обучена у рубину, која је с предње стране 

прекривена прегачом или кецељом, на глави носи бошчу, а у 

руци кудјељу вуне на преслици задјевеном за тканицу, 

вретено и кад уђе у кућу преде. Двије цуре, кћерке дједа и 

бабе, су прерушени момци у народну ношњу и са марамама 

на глави, без посебног накита, али са израженом шминком, 
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пудером или руменилом на лицу, које чувају бабу. Јарац је 

момак који блеји и звони звоном, купи со да се осоли, а 

обучен је у овчији кожух, са брадом и роговима на глави. Ту 

је и туцак – пуципара који је задужен да купи новац од 

домаћина у чију кућу уђу. Са њима су и два момка са торбама 

који купе храну, а помракуше су један или два момка који се 

крију иза куће да их не би ко примијетио.  

Кад дођу до прве куће домаћин коледара куца на врата и 

пита за улазак у кућу. Домаћин куће отвара врата, 

изражавајући добродошлицу коледарима и позива их у кућу. 

У кућу улазе домаћин коледара, дјед, баба и двије дјевојке, 

док јарац блеји и звони на прагу, а туцак тражи соли и пара 

испред врата. Остали се крију у мраку иза куће или неког 

калема и стално су у покрету да их неко не би избројао.  

При уласку у кућу домаћин коледара, дјед и баба 

поздрављају се са домаћином и домаћицом. Сједају на 

скемлије, мале дрвене клупице, а двије цуре љубе домаћина и 

домаћицу у руке. Оне не сједају, него дворе и чувају бабу. 

Домаћин куће износи ракију, а домаћица служи кафом. 

Домаћин коледара подиже чашу и честита домаћину 

Материце и да у здрављу дочека Христово рођење.  

Баба преде вуну, а дјед је почиње дрпати, штипкати и 

пипати, а дјевојке бране бабу. Док дјед не искувеља бабу неће 

се отканити.  

Послије завршеног чина, који чини симбол плодности, 

дјед и баба устају и излазе из куће, а за њима домаћин 

коледара и дјевојке. Тада домаћин и домаћица захваљују 

коледарима на посјети дајући им пригодне дарове. Домаћин 

туцаку даје новаца, а јарцу соли.  

Одлазећи коледари говоре:  

- Хвала теби домаћине на доброме дару! Коледо, 

домаћине!  

Затим заводе пјесму све до наредне куће. 

Ако дођу пред кућу да их домаћин не прима, коледари му 

пјевају пјесму супротног значења од пјесме коју пјевају пред 

кућом домаћина који им отвара врата. Пред кућом домаћину 

који прима коледаре они му пјевају пјесму благосиљајући 
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његов дом, тор, храну, а домаћину који не жели примити 

коледаре они му кроз пјесму изражавају клетву: догодине 

празну кућу, кућу без чељади и празан тор без телади. 

Кад обиђу село коледари у задњој кући вечерају и 

договоре се о подјели накупљене хране и новца. Обично већи 

дио хране и новца дијеле сиромашним у селу.  

Растају се уз договор да се и догодине састану и да иду, 

али од неке друге куће.  

У данашњем времену све је мање села у којима се 

организују коледари, док у неким селима коледари нису 

задржали своју изворност, јер им је обичај прешао у други 

облик обреда, ритуала, као што су машкаре.  

Обудовац је једно од ријетких села у којима се сваке 

године организује више група коледара који су у потпуности 

задржали изворност обичаја.  

 

Коледари  

(Сценски приказ обреда ) 

 

Иза завјесе довикивање да се иде у коледаре, а послије 

довикивања чује се коледарска пјесма:  

 

Коледо домаћине, отвор`те нам бијела врата, 

и сребрне кључанице, позлаћене скакавице! 

Жене вам се избабиле, краве вам се истелиле,  

     кобиле се изждријебиле, крмаче испрасиле, 

овце вам се изја'њиле, пчеле вам се изројиле, 

     козе вам се искозиле. 

     Коледо домаћине! 

 

Док се чује коледарска пјесма на позорници се спремају 

куће: прва и друга, јарац излази на позорницу: блекеће, звони 

звонцем и иде према првој кући.  

Коледари излазе на позорницу уз коледарску пјесму, а 

јарац престаје са блекетањем. Долазе пред прву кућу 

пјевајући коледарску пјесму.   
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Радо са флашом дочекује коледаре. 

Стево: (виче) Добро вече домаћине. 

Радо: Добро вече домаћине коледара. 

Стево: Сретни` Материца! 

Радо: Хвала. 

Стево: Примате л` коледаре? 

Радо: Како да не примамо. Спасо понеси стригу за бабу и 

дједа! 

Спаса: Идите дјецо у другу собу! Ово није за вас. 

 

(Чим је Спаса прострла стригу дјед је почео да кувеља 

бабу, а двије цуре су свлачиле дједа.) Кад је дјед устао, баба 

каже: 

- Гребино једна, зар ти је до тога, знаш да сам болесна, а 

и сипња ме спопала. Видиш да имамо ове веселе цуре и за 

њих треба спремит` дарове.  

 

Стево: Јеси л` шта припремио за коледаре? 

Радо: Јесам. Спасо, донеси што си припремила! 

(Спаса наређује дјеци да помогну у диоби). 

Спаса: Ко носи со? (Јарац се појављује и прима со). Ко 

носи гра`? (Долази носач.) Ко носи кромпир? (Носач долази.) 

Ко носи брашно? (Јавља се носач.) 

Иза коледара појављује се туцак пред домаћином: 

Туцак: Скида капу и говори: Туц, туц, парицу на парицу 

да покрпим капицу. 

Радо: Вади ситан новац и убацује у капу. 

Ицо: Јеси л` шта припремио за моју бабу? 

Радо: Јесам. Спасо донеси ону кудјељу вуне! 

Ицо: Јеси л` шта припремио за моје цуре? 

Радо: Јесам. Спасо донеси што си припремила цурама! 

Ицо: Има л` шта за дједа? 

Спаса: Ево ти патка дувана! 

Ицо: Домаћице теби хвала, што си нама дара дала. 

Стево: Хвала домаћине, да дочекаш Христово рођење  и 

догодине да се видимо.  
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(Идући путем, другој кући, коледари пјевају коледарску 

пјесму. Када су дошли до врата Стево је куцао и викао 

домаћина да отвори). 

 

Стево: Овај домаћин неће да нам отвори. 

Ицо: Сад ћемо ми теби отпјевати пјесму.  

(Упућује ријечи домаћину).  

Пошто домаћин није желио да прими коледаре, они му 

пјевају обрнуту коледарску пјесму. 

 

Ова кућа липова, догодине никога! 

Жене вам се не бабиле, краве вам се не телиле, 

кобиле се не ждријебиле, крмаче се не прасиле, 

овце вам се не ја`њиле, козе вам се не козиле, 

пчеле вам се не ројиле! 

Коледо домаћине! 

 

Коледари иду трећој кући и чују благ звук свирача и пјесму.  

Стево: Добро вече Васкрсија и сретни` Материца.  

Васкрсија: Добро вече и хвала.  

Стево: Надаш ли се коледара?  

Васкрсија: Како да се не надам, ево имам и свираче... 

чекамо вас. 

Стево: Јеси л` шта припремио за коледаре? 

Васкрсија: Јесам. Понеси Зорка! 

Зорка: Ко су носачи хране? (Дијели им храну, а јарцу со). 

 

Иза коледара појављује се пред домаћином туцак.  

- Туц, туц, туц, парицу на парицу да покрпим капицу. 

Домаћин даје ситних пара у капу, а туцак одлази.  

Стево: Поздравља се са Васкрсијом и захваљује. 

Стево: (После поздрава каже:) - Е, обишли смо цијело 

село, сад идемо код Јефрема и Једокије да подијелимо 

поклоне и вечерамо, а тамо нас чекају свирачи и пјевачи, а ко 

жели може да игра и прстена до зоре. 

Затим коледари, уз пјесму, напуштају позорницу. 
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ЈОВАН Н. БУНДАЛО 

Београд – Србија 

 

МЛАДА ДУША БОГА ТРАЖИ 

 

Тихо мени каже деда, пун блаженог, светог мира, 

сваког јутра пре обеда, мудрост која душу дира: 

Прекрсти се, за сто седи, молитвом се здравље брани,  

прекрсти се, па тад једи, јер се душа вером храни.  

 

Осетићеш сласти меда, док ти око с надом блиста. 

(Отац на нас чудно гледа, јер је био комуниста.) 

Ал` се деда не предаје, савете ми мудре даје: 

Целом душом љуби веру и молитву тихо кажи; 

 

Богу нашем је посвети, јер молитва душу снажи,  

нек мисао небом лети. С молитвом се душа храни,  

обнавља се у благости, пуна мира и љубави, 

када певаш у радости, свету песму, Светом Сави. 

 

Боже, што си изнад нас, љубим свето име твоје,  

дај и мојој души спас, да анђео са мном поје. 

Не дај на ме искушења, душа ми је посве млада,  

пуна стрепњи и поштења, заклони је од свих јада. 

 

Да ми вечно буде главна, љубав која срећу бере,         

наша вера православна. Живим Боже ја од вере!“ 

Амин кажем, сваког пута, прекрстим се још на крају,  

док мисао срећна лута, по Божијем завичају. 

 

Видим Павлу Патријарху, Свети Сава причест нуди, 

говоре ми оба гласа, да морамо бити људи. 

Чистом душом за сто седам, па нахрањен Светосављем 

у срећнога деду гледам, задојеног Православљем. 
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ЈОВАН Н. БУНДАЛО 

Београд – Србија 

 

МОЛИТВА ПОД ЛИПОМ 

                        -Љубостињи- 

 

Раширила липа расцветале гране, 

монахиње под њом мију бела лица, 

ту се Богу моли кнегиња Милица 

и проводи тихо испосничке дане. 

 

У самоћи троши своје време патно, 

везе танком срмом надања и хтења 

да лепоту виде нова поколења, 

ћирилична слова преноси на платно.  

 

Седи ноћу сама, замућених зена, 

Љубостиња ћути, своје снове снива, 

а њени се тару к`о прашак са шљива            

прекрива их сетно старе липе сена. 

 

Видовдан јој узе понос и весеље. 

Сваког јутра рано пре сунца и пчела, 

монахиња стара под липу би села 

и шаптала Богу увек исте жеље.       

 

„Помози ми, Боже, да постанем река, 

или топли ветар што лагано пирка, 

ил` бар птица сојка што на ветру жмирка. 

Дај, Боже, да будем маховина мека. 
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Река вечно жури у загрљај мору, 

са водом се крсти и греси се перу,  

на ушћу бих срела моју Оливеру, 

знам да будна чека истамбулску зору. 

 

Кад бих била ветар под месецом младим, 

пиркала бих благо, попут развигорца, 

зато ноћас молим тебе, нашег творца, 

Југовићу младом ране да расхладим. 

 

У липиној крошњи поред манастира 

млада сојка птица топло гнездо свила, 

да имам крила, на Косову бих била, 

чувала бих кости да их ко не дира. 

 

Да сам онда била маховина, трава, 

прострла бих себе по бојноме пољу 

у мекост би пала мог Лазара глава. 

Услиши, свевишњи, паћеници вољу.“ 
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ЉУТОМИР РУНДИЋ РОМАНИЈСКИ 

Лозница – Србија 

 

ЦРНА ГОРО 

 

Црна Горо моја, од свих Гора црња, 

куда ми те Црњо, то нељуди воде? 

Колијевко моја сред крша и трња, 

кукала ти мајка, мој кукавни роде! 

 

Зашто браћу Црњо, разбраћаш и туђиш? 

Од рођене крви зар постоји пречи? 

И шта им то црна несрећнице нудиш, 

па се брата одричу уз погрдне речи. 

 

Постојбино моја и српских племена, 

рад чега се, Црњо, сад одричеш рода? 

Зар се мати срами властитог семена, 

и потомства никлог из свога порода. 

 

Бојиш ли се клетве почивших ђедова, 

коме си се дала, ко ти је на власти? 

Док изрода свијаш у мајчинско крило, 

злосрећнице Црна на путу пропасти. 

 

Бојиш ли се стати пред нашег Владара, 

кад с Ловћена опет сине свети пламен, 

смијемо ли преда њ од великог срама, 

или ћемо носит` сви камен по камен. 
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МАЈА ВИДОВИЋ 

Шамац – Република Српска 

 

ПЛАВЕТНИЛА РОЈ  

 

Пловимо овим земаљским сводом,  

прешли смо сами кршеве и голети,  

а сад нас бацају у овој тами, 

у дубоку воду плаветнила знаних. 

 

Пловимо тако, сви у строју 

као да смо на бојном пољу.  

Гледамо нашу гробницу плаву,  

и у њој црну боју што прекрива земљицу моју.  

 

Гледамо у воду, гледамо себе  

лик нам каже да нас смрт чека.  

У дубокој јами испод плавог неба,  

другова мојих лешева је безброј.  

 

Пловимо тамо до острва Вида, 

ко ће да преживи, наше се срце пита, 

има ли храбрости за још једну битку,  

која се зове „причам ти, синко, нашу причу"?  

 

Гледамо у воду, видимо себе,  

леш нам се, поново, смије. 

Као оне страшне хијене,  

што пред вратима пакла смјерно стоје.  
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И данас, док пловим,  

овим земаљским плавим сводом,  

чујем звуке из дубине ове,  

како мучно дозива витезове своје.  

 

Чује се звук, види се леш,  

пружа ми руку, хоће горе.  

Мој гроб није овдје, јуначе,  

води ме кући, Шумадија ме зове. 

 

Ово је рака, дубока јама,  

мојих предака, што се огледа,  

из ових гробова знаних наших јунака,  

пуна плавих незаборавних рана. 

 

Из плавог корита, 

воденог гнијезда,  

лешева васкрслих, креће се строј,  

идемо кући пјесма се пјева за нови бој.  

 

За гробницу ову, 

свијет ће да зна,  

то је море најтужнијих суза, 

плаветнила рој. 
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МАЈА ВИДОВИЋ 

Шамац – Република Српска 

 

ЋИРИЛИЦА  

– СТУБ СРПСКОГ НАЦИОНАЛНОГ И КУЛТУРНОГ 

ИДЕНТИТЕТА 

 
Ћирилица представља стуб српског националног и 

културног идентитета. Њоме су написана најважнија дјела 

српске културе од времена Саве Немањића преко Вука 

Караџића и Доситеја, па касније све до Андрића, Селимовића, 

Исидоре Секулић, те данашњих савремених књижевника 

Матије Бећковића, Милана Ружића и других.  

Есеј, који се налази пред вама, представља кратак 

преглед настанка и значаја ћирилице за српски народ. Ово је 

тема о којој треба много више да се говори, пише и даје 

пажња. Живимо у периоду када се ћирилица налази на 

маргинама, и једини начин да опстане јесте да је почнемо 

више употребљавати у свакодневном животу. Захваљујући 

развоју технологије она је доступна и у виртуалној употреби. 

Тако да данас не постоји могућност да се нађе изговор зашто 

је не користимо.  

Разлози употребе ћирилице на нашим поднебљима су 

бројни, од културно – историјских, политичких, социо – 

лингвистичких, педагошких и других. Самим тим вриједност 

ћирилице је универзална.  

Историјски гледано, Словени су добили своје писмо 

дјеловањем словенске браће Ћирила и Методија. Словени, 

најбројнији и најраспрострањенији индоевропски народ, 

добили су свој књижевни језик који има континуитет до 

данас у различитим словенским књижевним језицима као 

његовом продужењу. Од мисије Ћирила и Методија, почиње 

и тече христијанизована словенска писменост. Претпоставља 

се да је Ћирило (са својим сарадницима), још прије поласка у 

мисију саставио азбуку за словенски језик и превео дио 

богослужбених књига. То можемо прочитати у житију 
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„Филозоф онда отиде и по свом старом начину ода се 

молитви заједно са својим сарадницима. И тада састави слова 

и поче писати јеванђељску бесједу: У почетку беше реч, и реч 

беше у Бога, и Бог беше реч“... И ту откри Бог Филозофу 

словенске књиге, и онда остваривши слова и саставивши 

бесједу, крене на пут у Моравску узевши Методија...“... 

Када говоримо о оригиналним рукописима преводилачке 

дјелатности Ћирила и Методија, нажалост, нису сачувани. 

Међутим сачувани су старословенски споменици са краја 10. 

и из прве половине 11. вијека (16 споменика), који чине 

старословенски канон. Они су писани двјема азбукама: 

ћирилицом и глагољицом. Ћирилица, као млађе писмо, према 

мишљењу многих настала је у Преславу, у Бугарској, а 

творци су јој Константин Преславски и Климент Охридски. 

Сам назим, према изворима, дали су ученици у славу свога 

учитеља Ћирила.  

Поријекло старословенске ћирилице није спорно. У 

њеној основи се налази грчка мајускула (млађа) која води 

поријекло од свечаног грчког писма – уницијале. Нека слова 

која не постоје у грчком језику у ћирилици су рађена по 

узору на глагољицу, стилизацијом и прилагођавањем 

облицима ћириличних слова. Дакле, ћирилица представља 

словенизирано грчко писмо под несумљивим утицајем 

глагољице.  

Ћирилица, као старословенско насљеђе, како српског 

језика, тако  и других словенских језика који су били и остали 

баштиници ћирилице, остала је везивна нит српског језика 

кроз вијекове и на широком простору докле је допирала. 

Ћирилицом се писало у Рашкој, Зети, Хуму, цијелој Босни, 

али и у приморју. Писало се у Далмацији, Дубровнику и 

Славонији. Ћирилица је била дипломатско писмо турског, 

угарског и румунског двора. Она је била у употреби и код 

словенских и босанско-херцеговачких католика и муслимана 

(или како су себе називали мухамедовци). Историчар Р. 

Грујић истиче да су католички фратри током 16. вијека, 

почели да штампају књиге за римокатолике по Херцеговини, 

Босни и Славонији српским језиком и ћирилицом, коју 
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изричито и називају српским писмом. Углед и присуство 

ћирилице били су велики, не само на Балканском полуострву, 

него у цијелој Европи, нарочито од 15. до 17. вијека.  

Однос према ћирилици, почиње да се мијења од 19. 

вијека. У Славонији, међу римокатолицима, почела се 

ћирилица истискивати из употребе, и све више се 

употребљава латиница. Латиница се почела употребљавати 

доласком световних свештеника и калуђера римских из 

Хрватске. Од тог времена, па све до данас, ћирилица 

представља основну претњу за Хрватски народ, окренут 

римокатоличкој вјери. Желећи на тај начин да избришу 

идентитет и постојање српског народа на територији 

данашље Хрватске.  

Према неким записима и свједочењима (једног Руса (Л. 

Б. Березин, Хорватија, Славонија, Далмација и Военнаја 

Граница, 1, 1879, Петоград) и једног Пољака (гроф Валеријан 

Красински)), одмах послије великог црквеног раскола на тзв. 

Сплитском или Солинском сабору (1060. године), ћирилица 

се прогласила непожељним писмом, док Пољак записује да је 

она „ђаволски проналазак“. Березин записује реакцију 

учесника Сабора „Доиста рекоше (очеви, учесници Сабора) 

да су готска слова пронађена код неког Методија, јеретика, 

који је много тога против правила католичке вјере и у том 

истом словенском језику лажући написао“, док Пољак казује 

у дјелу „Словенска слова, пронађена од Ћирила, нису ништа 

друго него модификација грчког алфабета обогаћена понеким 

источним писмом да би се изразили гласови непознати у 

грчком језику. Године 1060, у Солину (Далмација) огласи 

Синод да је овај словенски алфабет ђаволски проналазак и да 

је Метод био јеретик“. Мада је она била несметано у 

употреби све до 19. вијека, код припадника свих вјерских 

конфесија.  

Међу првима који је покушао да црквена дјела преведе 

на народни језик, био је Гаврило Стефановић – Венцеловић. 

За њега је Скерлић написао да је био један од најученијих 

црквењака. Док је његове бесједе позно пратио и тада млади 

Јован Рајић. На тај начи је, Венцеловић, задужио српску 
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културу, јер је схватио значај народног језика. Да би се 

преокрет за ћирилицу десио у времену дјеловања Вука 

Стефановића – Караџића, када је дошло до реформе. Наравно 

и прије њега су покушали појединци да прилагоде ћирилицу 

општој употреби, попут Саве Мркаља и других. Схвативши 

да је сваки писац писао својим правописом, Вук Караџић је, 

по угледу на Саву Мркаља, настојао да сваки глас буде 

означен једним правописним знаком. Тако је настала 

савремена ћирилица коју и данас употребљавамо. Вук је 

примијенио Аделунгов принцип „пиши као што говориш, а 

читај као што је написано“. Из старословенске азбуке 

задржао је 24 слова, једно је додао из латинице, то је било 

слово „ј“, и створио пет нових „љ“, „њ“, „ћ“, „џ“, „ђ“.  У 

почетку је Вук Караџић имао велики број противника, да би 

1847. године дошло до његове побједе, када је утврђено и 

доказано да је српски народни језик једини прави језик Срба, 

те да  је славеносрпски језик мјешавина рускословенског и 

српског језика, без чвршћих правила. Те године издата су и 

чувена дјела на ћирилици, Вуков превод „Новог завјета“, 

расправа о језику Ђуре Даничића „Рат за српски језик и 

правопис“, „Песме“ Бранка Радичевића, те „Горски вијенац“ 

Петра Петровића Његоша. 

Као што смо већ споменули, ћирилица је била „трн у 

оку“ припадницима других националних и вјерских 

конфесија, па поред хрватских свештеника, негативан став 

према ћирилици, гајила је и Хабзбуршка монархија.  

Деветнеасти и почетак 20. вијека, обиљежен је многим 

покушајима да се забрани употреба српске ћирилице. Прва 

званична забрана везана је за име царице Марије Терезије 

1779. године. Под наговором римских првосвештеника издата 

је наредба да се ћирилица укине изван цркве, и да се у школе 

под морањем уведе „простонародни језик илирски и 

латиница“. Међутим дјеловањем српског Синода у Војводини 

(митрополита и епископа), заједно са српским народом, та 

одлука убрзо је повучена. Саопштивши, да је управо она 

дозволила да се 1769. године у Бечу оснује српска 

штампарија – ћирилским словима. Након њене смрт, долази 
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на власт њен син цар Фрањо Јосиф, који обнавља мајчину 

наредбу 1781. године, позвавши Мојсија Путника да опомене 

све српске епископе и свештенике Карловачке митрополије 

да не смију да се буне увођењу латинице у српске народне 

школе. Наравно, на ову одлуку услиједило је жестоко 

супростављање српских свештеника и народа, усљед чега је и 

цар морао да повуче наредбу.  

Поред оспоравања ћирилице у Хрватској (Хабзбуршкој 

монархији), долази и до оспоравања на простору Босне и 

Херцеговине, када се, доласком Аустро-Угарске, ствара нова 

идеологија „Бошњаци“. С тим  у вези, културно насљеђе 

Срба - ћирилица, добија нови термин „босанчица“. Овај 

термин је формиран прије свега из политичких побуда, с 

циљем да се један знатни корпус српског језичког 

насљеђа и писмености прикрије, и одвоји од своје матице. 

Сам термин први је употребио аустроугарски функционер 

Ћиро Трухелка, крајем 19. вијека. Он је сматрао да су то два 

самостална писма, којег везује само грчко поријекло. 

Међутим то је био доказ да Трухелка није познавао материју 

којем се почео бавити, као и пут развоја брзописа. То је 

изазвало полемику бројних научних кругова, који су дошли 

до крајњег резултата да његова теза о босанчици није 

научно заснована већ има искључиво политичку 

конотацију, усклађену с тенденцијама тадашње 

аустроугарске политике – да се језик и писмо Босне оног 

времена отцепе од цјелине српског језичког подручја. Сам 

став Трухелка је темељио на идејама Е. Курелеца, који је био 

вођен политичким, а не научним разлозима, чији је циљ 

првенствено био да се ово писмо прикаже у складу са 

идеологијом Б. Калаја, као босанско писмо, стварајући темељ 

на тај начин за тзв. босанки језик. О томе је писао и Б. М. 

Недељковић у раду „О босанчици“, гдје наводи да нема 

никаквих разлика нити материјалних доказа да се босанчица 

издвоји из српске ћирилице, те да теза коју промовише 

Трухелка о босанчици као посебном писму на основу 

специфичних писања појединих слова (мисли се на „б“, „к“, 
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„т“, „в“, „ж“), нема никаквог ни палеографског, а још мање 

културно – историјског оправдања. 

Наставак прогона ћирилице, услиједио је током Првог 

свјетског рата, на подручју Хрватске и Славоније, затим 

Босне и Хервеговине, те у Црној Гори и Србији, од стране 

аустријских власти. Генерал Саркотић, као представник 

војних власти, изјавио је да „треба Србима ћирилицу као 

борбено средство учинити неупотребљивим“, „да ћирилицу 

уклонимо из јавног живота и одузмемо јој српски национални 

карактер“. Генрал Саркотић је био упоран у намјери да укине 

ћирилицу, али и употребу српског језика на простору Босне и 

Херцеговине, тражећи да се укине и употреба српско – 

хрватски језик, те да се поново уведе назив (који је био 

присутан за вријеме Бењамина Калаја) земаљски језик. 

Постојао је приједлог, од стане министра рата Корбатина, да 

се уведе и новчана казна у износу од 50 до 1000 куна, за 

сваког ко се огријеши при употреби ћирилице.  

Прогон и забрана ћирилице, убрзо се пренијела и на 

територију Србије и Црне Горе, одмах по окупацији 1916. 

године, и трајала је све до ослобођења 1918. године. Исто је 

настављено и током Другог свјетског рата. Стварањем НДХ, 

већ 25. априла 1941. године, уводи се Законска одредба о 

забрани ћирилице. У Законској одредби стоји да се свака 

употреба ћирилице на простору НДХ строго забрањује, како 

у јавном тако и у приватном животу.  

Међутим, поред свих забрана ћирилица се највише 

почела потискивати од периода „равноправности“ двају 

писма: ћирилице и латинице. Равноправност је озваничена и 

усвојена Новосадским договором, гдје стоји „Оба писам, 

латиница и ћирилица, равноправна су; зато треба настојати да 

и Срби и Хрвати подједнако науче оба писам, што ће се 

постићи у првом реду школском наставном“. Заправо, 

формално је ћирилица била равноправна са латиницом, али се 

све чинило да се она потисне из употребе. Од тог 

Новосадског договора, до данас тај је траг уочљив код 

српског становништва. Генерације које су живјеле у 

Југославији, на питање: Зашто не користе ћирилицу?, 
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одговорају да су навикли да пишу латиницу, јер се она много 

више користила, него ћирилица. За Хрвате је 

равноправност значила потпуно потискивање и 

игнорисање ћирилице, па се дешавало да пошту враћају 

са назнаком „неразумљиво“. Тако да се ћирилица није 

користила код римокатолика, а постепено се престала 

користи и код православаца.  

Ако споменемо последње догађаје, и однос према 

ћирилици од стране сусједног народа, Хрвата, представља, 

заправо, „етничко чишћење ћирилице“, па се спроводило 

уклањање ћириличних дјела из свих библиотека (прије свега 

се мисли на Загреб и Дубровник), изнесено и јавно спаљено. 

Слично се догодило и у српској покрајини Косово и 

Метохија, послије насилног преузимања власти на Косову и 

Метохији, Шиптари су спалили преко два милиона књига на 

„српскохрватском“ језику, прије свега књиге писане 

ћирилицом и на српском језику. О томе да се из библиотека 

уклањају књиге писане на ћирилици, говори и случај да 

већина градских и народних библиотека у Федерацији БиХ 

има све мањи број дјела написаних на ћирилици. Разлог томе 

јесте и све мање коришћење ћирилице у основном 

образовању, без обзира што је ћирилица законом 

равноправно писмо са латиницом у Босни и Херцеговини.  

Иако су оба писам равноправна, како истиче професор 

Милош Ковачевић, „српски језик има два писма, ћирилицу 

и латиницу. Иако се Срби одвајкада служе ћирилицом и 

латиницом, ипак та два писма нису код Срба потпуно 

равноправна. Ћирилица је стожерна вертикала српског 

духовног, културног и историјског идентитета, а њу је као 

национално фонетско писмо на темељима 

хиљадугодишње српске и словенске писмености створио 

Вук Стефановић Караџић. Стога ћирилица и јесте прво 

српско национално писмо. С њом је латиница равноправна 

само употребно, јер се Срби одавно служе и латиницом, на 

којој су написали огроман број дјела из српске књижевности, 

науке и културе. Одрицањем од латинице морали бисмо се 

одрећи посредно и свега што су Срби створили на латиници, 
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а то није нити може бити у српском националном интересу... 

из тих разлога латиница уз ћирилицу, мора остати писмо 

српског народа, а можда још више због тога што би се 

одрицањем од латинице Хрватима и муслиманима дао 

аргумент за издвајања дијела српског језика под њиховим 

именом, с писмом као диференцијалном особином према 

српском књижевном језику“. Ковачевић такође истиче да 

ћирилица заједно са православном црквом и српским језиком 

чини духовну вертикалу српског народа.  

Тако да, из свега наведеног, може се рећи да ћирилици 

треба вратити достојанство и адекватно мјесто које јој 

припада, али се не смије изоставити, када је у питању 

заштита културноги писаног насљеђа које је настало и настаје 

на српском језику латиничним писмом, и који чини његов 

саставни дио. Посебно се то односи на период када је била 

успостављена „равноправност“ оба писма.  

Ћирилица је значајан дио наше културне баштине, 

међутим наша омладина све мање користи ћирилицу. Често 

наводе за разлог да им је брже писати латиницом, да су тако 

навикли, прије свега јер је највише користе и у виртуелном 

свијету, преко друштвених мрежа. Заправо, разлог томе лежи 

у недовољној информисаности омладине о значају саме 

ћирилице за наш идентитет, о сплету историјских догађаја 

која смо навели у раду, те многих других битних 

информација.  

Да ћирилица и даље није добро дошла код наших сусједа, 

без обзира што живимо у истој држави Босни и Херцеговини, 

свједоче нам путоказни знаци писани ћирилицом у 

Федерацији који су прецртани или оскрнављени. Не може, а 

да се не помену и дешавања у Вуковару, Републици 

Хрватској, гдје група хрватских грађана предвођена 

одређеним политичарима, руше натпис написан на ћирилици, 

исказујући тиме мржњу и непоштовање према својим 

суграђанима, припадницима, сада већ, етничке мањине.  

Такође, оно што је важно напоменути јесте, да се српска 

дјела у УНЕСКО-у писана латиницом приписују као хрватска 

дјела. Ту чињеницу потврђује свјетска међубиблиотечка 
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асоцијација ИФЛА (IFLA – The Inter-nacional Federation of 

Library Associational and  Institutions), која од 1994. године 

при кодирању језика у каталогизацији издања све књиге из 

Србије штампане латиницом подводе под хрватски језик (што 

потврђује и уредништво „Лагуне“, највеће издавачке 

књижевне куће у Србији).  

Срамотан податак, доноси нам и анкета коју су обрадили 

из Удружења „Србски културни центар - Ћирилица“, из 

Београда, гдје наводе да од 166 анкетираних издавача на 

Сајму књига у Београду, само 12% штампа на ћирилици. 

Исто тако од 166, само их је 89 исписало свој назив на 

ћирилици, а од осталих 77, 33 имају стране називе, иако су 

српски издавачи (овдје треба да се напомене да нису 

анкетирани страни издавачи). Исто тако треба да се узме у 

обзир да на сајму има доста издавача разних црквених 

епархија који су сви ћирилични, тако да они повећавају 

просјек ћириличних назива, иако релативно мало књига 

издају. Треба да споменемо да у великом проценту, око 85,5 

% издавача оредђује писмо на коме ће се штампати књига, па 

се закључује да су издавачи одлучујући и већински фактор 

који доприноси превласти латиничних књига над 

ћириличним у Србији.  

Значају ћирилице, посљедњих година се даје у Бајиној 

Башти, гдје је 2019. године усвојена Декларација о заштити и 

његовању ћирилице, потом је утемељена манифестација 

„Ћирилична баштина“, која се одржава крајем маја. Сад је у 

припреми и већи подухват – изградња Музеја ћирилице у 

оближњој Рачи надомак истоименог манастира, а за будући 

музеј одабрали су зграду старе школе у Рачи.  

Клуб историчара Посавина, младо удружење са 

простора Посавине, својим дјеловањем ради на очувању 

ћирилице, желећи тиме да дају примјер и другим 

удружењима са ових простора, али и шире, да се позабаве 

питањем ћирилице. Сходно томе у другом броју гласника 

„Наша мисао“, можете прочитати неколико есеја, које су 

посветили ћирилици, на тему „Чувајући ћирилицу – чувамо 

себе“.  
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За крај, најбоље је описао значај ћирилице, наш познати 

пјесник и академик, Матија Бећковић, који каже „Сваки 

окупатор је прво забрањивао ћирилицу. И да нема 

никаквог другог разлога да је сачувамо, тај би нам био 

довољан. Ако не знамо зашто је ћирилица забрањена, 

можемо да их питамо...И да ми заборавимо ћирилицу, она 

не би нестала. Грци, Бугари, Руси нам се не би 

придружили. Ако бисмо заборавили ћирилицу, не бисмо 

умели да прочитамо своје тапије, епитафе, своју личну 

карту“.  
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МИЛАД ОБРЕНОВИЋ 

Рогатица – Република Српска 

 

ЛАЗАРЕВА РАВАНИЦА 

 (НА ВЈЕЧИТОЈ СТРАЖИ СРПСТВА) 

 

Са кучајских пропланака Господ у сан посла птицу, 

на облаку носи цркву и у цркви с круном главу, 

сновиђење дође кнезу гдје ће градит Задушницу, 

виђе битку и јунаке, све му дође ко на јаву. 

 

Срете Милош Обилића, Југовиће браћу виђе, 

виђе српске витезове како гину за слободу, 

на Косово равно поље он без главе с неба сиђе, 

и издају српску гледа, виђе пропаст српском роду. 

 

Виђе Лазар своју главу одвојену од тијела, 

онда птица диже круну ка небеским висинама, 

с'јевну муња и загрмље, затресе се земља цијела, 

крвав облак све надвиси, потом земљу прекри тама. 

 

Сан је црни прећутао и не рече ником ништа, 

већ сагради Раваницу, задушницу, задужбину, 

а знао је да се неће жив вратити са бојишта 

и да ће се са Косова винут право у висину. 

 

Све се деси што се снило, изгину се на Косову, 

Газиместан поста симбол видовданске српске туге, 

косовско је страдалништво печат царству Србинову, 

ко би вјера, ко невјера, питање за в'јеке дуге. 
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Кад му кости пренесоше из Приштине Раваници, 

озари се Раваница и одједном сунце грану, 

поста сестра Дечанима, Пећаршији, Грачаници, 

на вјечитој стражи српства непреболну л'јечи рану. 

 

Косовом се суши божур, нико кор'јен да залије, 

Видовдан нам сваки тужан јер и данас боле ране, 

гавранови гракћу црни ко да Срба нигдје није, 

хоћемо ли прогледати Видовдане, Видовдане? 

 

И сад сваког Видовдана са кучајских пропланака, 

Раваници у походе Господ шаље искру знака, 

да молитвом и свјетлошћу од вјечнога спаси мрака, 

ако нама нема спаса, макар душе потомака. 
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МИЛАДИН БЕРИЋ 

Бања Лука – Република Српска 

 

КОСОВО 

 

Под пољем које се види ... једнако са земље и с неба 

у поноћ божурни флуиди ... шапућу царски молебан... 

 

Пламте таборске ватре ... са звијездама ће да се споје 

и сјеме ће да се затре ... ако престану да постоје... 

 

Прошли смо кроз пакао јаве ... бљескали у свеопштем 

мраку 

кроз разум начете главе ... тражили божанску зраку. 

 

Обијали прагове бола ... уз тропаре и уз јектеније  

везала нас ђавоља смола ... ал' успјела везати није. 

 

Звонила звона са храма ... оних што би за талире 

да нас макну из рама ... уз титрај франачке лире... 

 

Бирали небо на пољу ... које је и само отишло горе 

метак у будућем пиштољу ... за прасак мождане коре... 

 

Из сјемена пољских ружа ... витезови се рађају и гину 

а ноћ све дужа и дужа ... ко посљедња у Терезину. 

 

Чекали смрзнуте птице ... да снесу ђавоља јаја 

Господ нам гријао лице ... огњем што с пепелом спаја. 
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Расути ко бисери ... пресветом царству небеском 

кројеном по нашој мјери ... понекад се јавимо бљеском. 

 

Свијету који је спреман ... за неку нову поплаву 

која ће да затре неман ... свијећу палимо на сплаву. 

 

Стојимо у реду губавих ... до краја одани кнезу 

са усана жељних љубави ... тргамо скупљену језу. 

 

Одједном ватромет звукова ... Боже да ли то снујем 

кроз гладне урлике вукова ... молебан царски чујем. 
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МИЛАДИН СТОЈАНОВИЋ 

Шамац – Република Српска 

 

ОТАЏБИНО МОЈА, ЗЕНИЦО ИЗ ОКА  

 

Отаџбино моја, зеницо из ока,  

умивена сузом, опевана плачем,  

колико је мржња ка Теби дубока,  

да би Твоју светлост ископали мачем.  

 

Колико је сабљи и колико кама  

уперено у Те, не знам да л' си свесна.  

А Ти, хвала Богу, ко најлепша дама  

ходиш хладнокрвно кроз времена стресна.  

 

И ја, где год крочим, поносим се тиме,  

с чашћу и с поштењем спомињем Ти име,  

ма колико душман претио са мачем.  

 

Спреман сам да вичем, урличем и скачем  

нек' одзвања светом, к'о топ у сред боја:  

Живела ми вечно, Отаџбино моја! 
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МИЛАН М. ТРИВУНЧИЋ 

Шипово – Република Српска 

 

ЋИРИЛИЦО НЕСТАЛА 

 

Освануло јутро ћирилично, хладно, 

Слово до слова скупило се јадно. 

Срби за њима уопште не хају, 

Наше дивно писмо већ на издисају. 

 

Само свете књиге оне из старина, 

Сјећају се славе давнога Србина. 

Кад је ћирилица попут сунца с неба, 

Свако њено слово било парче хљеба. 

 

Краљеви, цареви империје славне 

Наше Србије, Божије, Православне. 

Чували су ћирилицу ко ока зјеницу, 

Ко заставу, вјеру, крваву границу. 

 

Дође ево вријеме, нова покољења, 

Продане душе, без срца, поштења. 

Потонуло племе, изрод до изрода, 

Кад душману црном све што има прода. 

 

Пуцају темељи ко од танког стакла, 

Пред Србљем вође поданици пакла. 

Пљујемо Бога, цркву, мошти, писмо... 

Светих предака ми достојни нисмо. 

 

Србија земља греха, разврата, блуда, 

Демони шапућу, зову одасвуда. 

Господе Силни кап Твоје милости 

Једино може нама да опрости. 
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МИЛКА СТЕФАНОВИЋ МИМИ 

Београд – Србија 

 

OБРАЗ ОТАЧАСТВА 

                          Ђурђеви ступови 

 

Срушен, под свицима зацелио си ране 

образ отачаства новим олтаром сја. 

Дежевских Сабора низ свећу реч кане. 

Од сјаја крста да просветлим и ја. 

 

Уписан у камен смисао истини 

крв Праоца точи памћењу у крило. 

Почетком и крајем Божју вољу чини. 

Зрном у корену чува што је било. 

 

Мачем уз поздрав маше Свети Ђорђе, 

божанске звуке звона одгонета. 

Зраком заклетве просину да прође 

жупан са круном из другог света. 

 

Под дворском кулом опет нам радости 

икона и кандило у својству наде. 

Кроз старе записе пуцкетају кости. 

Сведоче по трагу Небеске Триаде. 

 

Расут дух народа страдао до сржи 

ликом времена у поворци траје. 

У њихову одбрану жупан опет држи 

три прста у молитви да им грех окаје. 
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МИЛКА СТЕФАНОВИЋ МИМИ 

Београд – Србија 

 

СТАРИ БОГ СВАРОГ 

 

Стари Боже Свароже 

жена ти је Сварога 

а син Божић Сварожић, 

мило Сунце од Бога, 

па му Срби пришили 

српско име Љељо – Љељ 

а оцу му Љељејко. 

Мајка Лада, сестре виле 

што ораче и косаче 

свом лепотом опчиниле. 

 

Народ схвати, како треба 

да измоли милост неба 

и у љубав заувек, 

Земљу с Сунцем да повеже 

дугом сушом да не жеже  

плодне њиве и вртове, 

да поплаве не односе 

род са поља ни домове 

чељад, ни стоку не мори 

већ дарива свако добро, 

богатство и живот дуг. 

  

Не би л' Сунце, та одива, 

та Планета нашег света,  

за свагда га задивила,  

да јој вазда шаље с неба 

шта људскоме роду треба, 

да се Завет с небом деси 

у вилу се преобрази, 
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цела Земља и представи. 

 

Сунце с ногу да обори 

сјајем зоре сва у реси, 

на извору, на састанку 

зборила је посве мудро. 

Шаром се сва обавила 

под бисером росе бајне. 

Женидба се у трен деси. 

Оста песма тад у сени 

Сунце се девојком жени. 

Где је срећу стекло врело, 

Сунце вилу уграбило и однело 

да је никада не врати. 

На сећање и сад трају 

српска женидба и свати. 

 

Сунце Богом начинише, 

у колу му сви певаше, 

дароваше и славише 

цветне венце низ потоке,  

сјајне Лиле, Коледаре, 

и Додоле црнооке 

да дозову капи кише, 

да Сунце на Завет сете 

да не буде суше више, 

да пшеница буде беља 

за младенце Љељ и Љеља. 

По негде ја звали Лела, 

Пољеља, на Југу и Ле. 

По потреби из народа, 

брзо се мењало све, 

Па имена божанстава 

мењали су највише. 
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Маденачки хлеб пун жеља 

што кроз прстен сејао се 

с мало брашна „с венца снаше“ 

жетеоца, где осташе 

и Краљичке песме старе, 

што су Вуку и Милошу 

на трагању кроз Србију 

испуниле записима споменаре. 

Да година петсто има, 

а то може бит још петсто 

па и више, 

певало се Млад Божићу 

сину Ладе, Сварожићу 

пре но што се записало. 

 

Кроз запис је продисало 

из уста кроз перо што се 

све усмено преносило 

и мењало, сећањем и заборавом, 

забраном и сеобама. 

Па предачко српско све је 

чилило туђинском стравом, 

палило и присвајало 

што се чини и дан данас 

док свет гледа... 

 

А кроз време, народ српски 

певао је исту песму, 

За старога за Бадњака 

За Младога за Божића 

и Коледа и Купала 

и стрица му Радгоста. 

 

И војнога Перуна, увек веселог 

и Триглава те Тројице, 
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и Мурени низ воду  

да пронађе драгога... 

На грани божанства беше 

слављених имена доста.  

  

У Хришћанску Православну 

веру нову, веру чисту 

и стара се вера слила. 

Живог Бога, правог Бога 

нашег Христа, 

истим Сунцем загрлила 

и у стари корен свила. 

Од природне религије 

све најлепше што је било 

на себе је окитила вера нова, 

кроз бистар ум Светог Саве. 

Јер Христ беше поручио 

да је за небеско царство писце 

као добре домаћине поучио 

да из ризнице изнесу 

све старо и ново што је.  

 

Зато уочи Илина нек се  

са трешњевом старом кором  

пламеном припале Лиле 

и преко ње да прескаче, 

да нам стока буде здрава 

а у кући обиље. 

Нека нико се не збуни 

док славимо Бога Христа, 

те Лиле што Срби пале 

искре су прве колевке 

у којој се ми родисмо. 

А САН–СКРИТ је можда језик 

који смо понели са собом 
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баш са неба 

зато нас небеским зову. 

Јер са казном Адамовом 

са неба нас протераше. 

На чување и сећање  

на колевку нашу прву, 

остала нам божја душа 

сва од Сунца, 

коју Његош назва Искром. 

Зато јесмо народ први - најстарији 

или међ првима бисмо. 

 

Бога Христа сад имамо 

што принесе своју жртву 

за све људе, 

да поправи оно што је 

Адам давно погрешио. 

Сатану је и смрт људску 

и на земљи и на небу  

Васкрсењем победио 

и Спасењем даровао 

људском роду живот вечни. 

А коме ће приклонит се, 

или Њему ил Сатани 

на вољу је оставио. 

Преплетене златном жицом 

из ризнице та предачка,  

вера стара с новом вером 

традиције чува писмо. 

Њену светлост док проносе 

од постања, где год да су,  

Срби су чувари њени. 

Па да знамо, кроз векове  

ако нас небеским зову, 

ми и горе некад бисмо. 
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МИЛОРАД ВИДОВИЋ 

Сиднеј - Аустралија 

 

ПРЕКАДЕ 

 

ЉУБИОЧА: Јесил се и данас наперијо да ме о нечему 

запиткујеш? 

ЗАПИСНИЧАР: Нијесам вала. Рећу сам једну ријеч 

паш ти протумачит штуе то и све што треба. 

ЉУБИОЧА: Добро, море и тако. Рец’ тоју ријеч. 

ЗАПИСНИЧАР: Прекаде. 

ЉУБИОЧА: Јам ба! Па причал смо о томе. Има у оној 

књиги Љубиоча прича једна причица о са’рани па туј има 

објашњено шта су прекаде. 

ЗАПИСНИЧАР: Има оно нешто речено, цитирал смо 

академика Миленка Филиповћа штое писо о 

дугопољскијем обичајма. Ал де ти детаљно протумачи 

цијелу церемонију то јест народни обичај у твом сливу на 

дан давања прекада. Није у свијем сливовима исто. 

ЉУБИОЧА: Па добро онда пиш вако: 

ПРЕКАДЕ или ЗАДУШНИЦЕ су пети и потледњи 

вјерски обред који се обавља потље саране покојника. 

Знаш и сам да су остали обреди седмица, четересница, 

полугодишњица и годишњица. Прекаде се обављају у 

одређено вријеме у годни кад је то прописала Црква. А 

акое неко умро у близини задушног дана онда се море 

обред прекада обавит и заедно са некијем од поменутије 

обреда ил заедно са карном вечером кад се обави сарана.  

Ако се обављају задушнице ил прекаде саме онда 

постоји обичај ког су се углавном доста дисциплиновано 

придржавали сви Сливљани. 

Прекаде се обављају код куће у којој је живијом 

покојник. На тоји собет позивају се славски узовници и сва 

ближња фамилија покојника, комшије и други којима је туј 

мјесто.  
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Задушна софра поставља се предвече, у ћиндију. 

Вјерски дијо састоји се од служења кољива, паљење 

свијећа покојнику и другим покојницима из фамилије, 

служење парастотса. Поред отог строго вјерског обреда 

приређује се и задушна вечера за присутне. Обично туј 

будне доста присутније.  

За задушну вечеру припреми се довољно печена 

крмећег меса. Оно, просто речено, на ражњу се испече 

довољно велко крме.  

У мом сливу задушно марвинче је обавезно ован ил 

овца, зависно дал је покојник бијо мушко ил женско. За 

мушкарца се коље ован а за женског иксана овца. Неки су 

за тоју прилку ‘ранли овна ил овцу, ако држе овце. Ако 

немају, ил ако немају погодно за тоју прилику, онда купе 

неђе у селу. Сви су се строго придржавал обичаја да при 

куповини овна ил овце за прекаде нема погађања. Кулко 

домаћин зацијени они што купује одма тулко и плати. 

Већином су људи који продају овцу ил овна водли рачуна 

да цијна не будне прећерана, нег да будне нормална и за 

купца прифатљива. Знало је се десит да они што продае 

овна ил овцу завали пла велку цијену каква није у ото 

вријеме. Онда ови што купује само рекне да је то њему 

млого па ће он пробат пазарт код неког другог. Ако се не 

постигне погодба нема љутње. 

Касе закоље ован ил овца онда се не пече на ражњу, на 

ражњу се пече сам крме.  

Овчетна се вари у велкој казанци. Нареже се дост 

црљеног лука па се у томе дуго динста овчетина. Млоги 

свијет не воли јест овчетну, ал они који воле баш имају 

укусну рану од отог вареног овчијег меса.  

Џигере од крмета и од овна ил овце, посебно бијеле, а 

посебно црне, нанижу се на дугачак ражњић па се ото 

испече крај ватре касе пече крме на ражњу. Цријева од 

крмета и овчија цријева се очисте па се ситно исијеку и 

испрже се заедно са дост бијелог лука. 
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Током дана неко однесе у цркву кољиво да се 

освјешта. У цркви се купи и довољно малије – танкије 

свијећа, нулко кулко би требало бит присутније на 

прекадама. Прие подне неко кое најпречи – некулко њија 

оду на гробље и там на гробу покојника упале свијећу. 

Неђе у ћиндију ил пред преод, зависно од годишњог 

доба, сви који су дошли на прекаде сједну за софру. Једно 

мјесто у прочељу остави се празно. То је кобива празно 

мјесто које је покојник засебом оставијо. Попије се по која 

чашца ракија. Онда почне прекадни ил задушни обред. 

Сви устану и свако добије по малу танку свјећцу. Ако 

је присутан свештеник онда он очита задушне молитве. 

Ако није присутан свештеник неко од старије ил неко од 

вјештије људи наглас изговори три молитве, Оченаш, 

Богододицу и Вјеровање. Прије и после молтви помене се 

некулко пута име покојника коме са дају прекаде. 

Најчешће се говори „Бог да му душу прости“. У вријеме 

читања молитви гори свијећа покојнику и горе свијеће у 

рукама свију присутније.  

Онда се обред наставља тако што се сви присутни 

послуже задушнијем парастотосом чији је редослијед да 

свако узме. Кољиво свако узима три пута по пар зрна 

прстима. Кољиво иде унаколо софре с десна на лијево. За 

кољивом се узима по мали комадић погаче умочен у мед. 

Онда неко носи ћасицу са испрженијем овчијем цријевима 

а за њим неко исту таку ћасицу са крмећијем цријевима. 

Неко онда носи ражњић са овчијем џигрицама, а за њим 

неко са крмећијем џигерицама. На једном ражњићу су 

бијеле, а на другом црне џигере. Почиње се од оније људи, 

ако су присутни, који су копали гроб покојнику. 

Обичај је да свако узме по зеру од свега што се носи 

око софре. Ал ако неко не једе овчетну море прескочит 

овчије џигерце и овчија цријева, а исто тако и за крмтену. 

Онда имаш да неко не воли бијелу џигеру а неко не воли 

црну. Ону коју неко не воли не мора узет. 
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Кад све обађе софру и сви за душу покојника узму то 

што је понуђено као парастос још једноч се сви прекрсте и 

утрну свијеће које држе а које нијесу сасвим изгореле. 

Онда сједну и почне прекадна ил, рећемо задушна, вечера. 

Прво се послужи варено овчије месо. Ко не једе овчетну 

сачекаће крмеће печење. 

Кад се присутни мало заложе домаћин ил неко у име 

домаћина ил оног ко приређује прекаде свим присутним, за 

покој душе покојника, наздрави „велку“. То је сад 

традиционална дугопољско-ботајичка Петља. Прије није 

било овије чаша са петљицом па се звала „Велка“. Уз велку 

чашу ракије већина оније који је попију прекрсте се и 

рекну „Бог да му душу прости“. Прекадна вечера траје 

нормално, брез журбе. Свако се по вољи почасти. Безбел, 

не остане се пла дуго, нема неког сијелења и пијанчења. У 

задњије пола вијека на свијем собетима овдје обавезно се 

кува чорбаст говеђи гулаш. И на прекадама се кува и 

служи се као прво јело. 

Прекаде се обично приређују суботом, из практичније 

разлога. Море и неки други дан осим, брезбел, сријде и 

петка пошто би то требали бит посни дани. 

Цијели обичајни и вјерски обред море се чинит и ако 

се прекаде приређују заједно са неким другим обредом. 

Сливљани су строго пазли да се прекаде ил задушнице 

обавезно приреде. Никако се не би смјело десит да се 

неком не учине задушнице ил прекаде. То би се памтило 

к'о велка срамота. Обично у року до годину дана од смрти, 

ал ако и прође година није велки гријех. Сам да се не 

заборави. 

. 

(Писано локалним дијалектом карактеристичним за Дуго 

Поље код Модриче.) 
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МИЛОРАД МИШО ЂУРЂЕВИЋ 

Дервента – Република Српска 

 

ДА ИКОНИ ЛИЛА ГОДИ 

 
Кад у цркву чељад крене 

Да се милом Богу моли 

Да обичај не увене 

Да брат сестру милу воли 

   Да се Родом својим дичи 

      Јер на оца свога личи 

      Тад јој даје стручак свијећа 

   Да им љубав буде већа 

Коју Год им њихов роди 

Да Икони ЛИЛА годи 

 

Кад Молитва тиха крене 

И до неба када стиже 

У сред срца миле жене 

У дрхтају да је ближе 

   Сав у жељи доброг здравља 

      Сав на путу Православља 

      Да домаћин своје пази 

   Да се Славом сав изрази 

А у срећи да би биле 

Све свјетлице жарне ЛИЛЕ 

 

Брат и сестра уз свог тату 

   Уз премилу своју мајку 

      Да им среће све процвату 

      И уз зета и уз снајку 

   Који своју дјецу грле 

У загрљај кад им хрле 

         К'о изданке своје миле 

      Да им св'јетле као ЛИЛЕ 

   Да су Извор њима свети 

Кад Громовник с њима лети 
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МИЉАНА ЈОКОВИЋ 

Источно Сарајево – Република Српска 

 

УСТАЈТЕ ИЗ ЗАБОРАВА 

 

Не бих дала њиве родне 

Ни поља, ни врлети наше. 

Проклете су вође твоје 

Што те заборавом плаше. 

 

Ко то дијели земљу српску? 

Што Косово свима смета? 

Крвљу натопљена и брањена 

Српска то је земља света! 

 

Што ћирилицу желе скрити? 

Најљепше на свијету писмо. 

Устај краљу из заборава 

Одркели се тебе нисмо! 

 

Забораву нисмо те предали 

Засијаће свјетлост стара, 

Ослијепиће тад сви зали 

Од круне Душана и Лазара! 

 

Ој, синови Карађорђа 

Косово ће Србија бити, 

„За краља и отаџбину“ 

Ко молитву говорити! 
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МИРЈАНА МИЛАЧИЋ БАЈИЋ 

Београд – Србија  

 

СВЕТИ ЂОРЂЕ УБИ АЖДАЈУ...     II 

 

Док кандило 

трепераво, тихо 

благослов и спокој свој расипа 

уз славски колач 

светом водом замешен, 

жито 

и вино црвено 

на свечарском столу 

као крв Христова, великомученичка 

главе усековане. 

Молитве и благослов 

у тамјана овоју 

и домаћина 

што се зором, пре изласка сунца 

цветном водом умише 

и од ђурђевка и млечике 

изнад врата кућних венчиће окачише 

да буде здравља, 

рода, плода и порода, 

а коло невестинско пред кућом заигра... 

Свети Ђорђе 

Уби аждају... 
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МОМИР ВАСИЉЕВИЋ 

Чајниче – Република Српска 

 

СВАТОСВКА ЗДРАВИЦА 

 

Домаћине добри, дај наточи вина,  

развесели срце жеднога Србина!  

Свечаност је ову гледати милина  

ко илинско коло, сред села Биљина.  

Господу нека је и хвала и слава,  

ожени Јокица сина Мирослава.  

Он изабра невјесту да му живот краси,  

нека је са срећом и њему и Спаси.  

Забијелила се јутрос Бијељина,  

на млади бијела вјенчана хаљина.  

Младожења с горе, соколово пиле,  

поред њега млада, кћи од горске виле.  

Весели су сватови, цијела фамилија,  

радује се с нама равна Семберија.  

А кућа домаћинска препуна весеља ,  

испуни се Јокици најмилија жеља.  

Срца су наша жељна радовања.  

Младенци у цркви, свечан' чин вјенчања,  

завјетом крунишу свету тајну брака.  

Сина је јединца оженила мајка.  

Сестро Јокице, нек игра срце,  

нек сија лице, нек теку сузе радоснице!  

Младенце, драге, Боже благослови  

да им се рађају кћери и синови!  

Љубављу искреном да им срца жаре,  

тако ће са пјесмом пунити амбаре.  
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Младенци чувајте светињу свог брака,  

свака ће вам препрека тако бити лака.  

Нек вам је срећно и многољетно,  

све вам било лијепо и бирићетно!  

Поздрављам кумове, родбину и пријатеље  

који се сабраше на свадбено весеље..  

Спаси и Мирославу срећно вјенчање  

догодине, ако Бог да, било и крштење!  

Пошто свака пјесма има свог јунака,  

да не заборавим домаћина Славка.  

Искрено нас прими, угости и дочека,  

док све мудро прати Јока, инспекторка.  

Боже помози! Боже благослови!  

Радујте се кићени сватови!  

Срећно вјенчање! Срећно весеље!  

Срећни младенци! Бог их живио и чувао! 
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МОМЧИЛО СПАСОЈЕВИЋ 

Челинац – Република Српска 

 

КУМСТВО  

У СРПСКИМ НАРОДНИМ ВЈЕРОВАЊИМА 

 

Кумство је врло стар српски обичај, старији и од хри-

шћанства а био је познат и Старим Словенима. Помиње се 

још у деветом вијеку. Оно је, у ствари, пријатељска веза 

између два лица или двије породице. Приликом женидби, 

удаја и крштења, кумством се  ширио и учвршћaвао круг 

добрих пријатељстава: оно се сматрало светињом и узви-

шеним односом међу људима и због тога се ријетко  одби-

јало. Одбијање кумства се држало за велики гријех (Све се 

може одбити, а кумство не може). Држало се да од њега 

зависи породична срећа и домаћи напредак. Велико пошто-

вање кума прелазило је у обожавање, па се у здравицама 

говори да је кум послан од самога Бога. За кума се одаби-

рао добар друг и пријатељ (никада то није била жена). За 

вјенчање младенаца тражио се кум, особа без порока, која 

ужива углед у својој средини. Заштитник кумства и побра-

тимства био је свети Јован, јер је он крстио Исуса.  

Ово духовно сродство било је јаче и од крвног. Кум је 

увијек мио гост у кући. Када се породица радовала, своју 

радост је прво дијелила са кумовима. Посебна љубав вла-

дала је између кума и његовог кумчета. Кум је кроз читав 

живот пратио развој свога кумчета, а ако би, неким случа-

јем, оно остало без родитеља, преузимао би пуну бригу о 

њему. У свечаним приликама кумово мјесто је било на че-

лу трпезе. 

Кад се дијете крсти, родитељи припреме ручак за кума 

и дојиљу. Кум донесе на дар флашу ракије, женама по са-

пун, а дјеци по ситни новчић. На крају родитељи дарују ку-

ма кошуљом и чарапама.   
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Кум се мијењао онда када би дјеца умирала или се 

рађала само женска дјеца. Удовац не би узимао старог 

кума, него је тражио другога. Домазет је примао 

кумство домаћина куће у коју би улазио, а када би до-

маћин умро онда је домазет преузимао своје старо кум-

ство.    

Кум се зове на све важније свечаности у породици, а у 

трагичним околностима долази сам и помаже колико може.           

У нашем народу постоје и бројна вјеровања о кумству, 

која уједно представљају и правила којих се ваљало др-

жати:    

За кума се увијек узима добар и честит човјек. 

Кумство се мора поштивати,  јер непоштивање 

кумства доноси несрећу. 

Ваља се кумство помињати у заклетвама, јер је то 

духовно сродство које је јаче од сродства по крви и 

млијеку. 

Крштавање и вјенчавање у новој години не ваља 

почињати прије дана светог Јована, јер је он тога дана 

постао кум Божји. 

Добро је да кум буде из удаљенијег села, како не би 

долазило до свађе, наношења штете један другом. 

На славља и весеља кум се позива с буцом (ракијом) и 

обавезно сједа у врх софре. 

Ако несрећа задеси породицу или она нема напретка, 

може се промијенути кршти кум, тако што са дијете однесе 

на раскрсницу и с првим човјеком који наиђе окуми се -

стрижено кумство. 

На крштењу се дарује кум и цијела његова породица. 

Најбоље је крштење обављати на празник док још 

напредује дан (прије подне). 

Када се дијете крштава добро је да мајка ради онај 

посао који би вољела да јој дијете ради кад порасте. 

Да би дијете имало коврџаву косу ваља на крштењу да 

кум заврне рукаве. 
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Свијећу која је горјела на крштењу, ради напретка, 

дјетета треба чувати као драгу успомену. 

Вода којом је дијете крштено изљева се уз неки калем 

или се њиме заљева цвијеће у кући да би и дијете било 

такво. 

По рођењу дјетета, надлежни свештеник даје флашу с 

водом и босиоком у флаши и одређује име дјетету - до 

крштења („знамење“- име на водицу). Та водица се ради 

напретка, до крштења, додаје у воду којом се купа дијете 

најмање 40 дана.  
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МОМЧИЛО СПАСОЈЕВИЋ 

Челинац – Република Српска 

 

О КЊИЖЕВНОМ ЈЕЗИКУ 

 
Када је ријеч у пјесничком језику или стилу то се не 

односи само на пјесме него и на драме, романе, приповјетке, 

другим ријечима језик умјетничког дјела или књижевно 

умјетнички стил. То је интензивиран језик, језик дан у свом 

највећем напрегнућу, јер пјесник је човјека који је обузет 

осјећањима, узбуђењем, ватром и настоји да то језиком 

пренесе на читаоце. Зато пјесник, у великој мјери, 

употребљава осјећајно обојене ријечи, доводи их у нове везе 

јер му није стало само да нам преда своју поруку, него 

настоји да с поруком пренесе и своја осјећања. Уједно 

настоји да то чини што убједљивије, што сликовитије и због 

тога се обично служи поређењима и метафорама. Туђице су 

сведене на најмању могућу мјеру, а у лирским дјелима их 

готово и нема. Чешће су тек у хумористички или сатирички 

обојеним текстовима, али углавном, због свог осјећајног 

значења. Посебност пјесничког језика се најбоље може 

видјети код врхунских књижевних стваралаца.    

Приликом разговора о језику, када се припремао 

Новосадски договор, 8. децембра 1954. године, чији је први 

потписник био Иво Андрић, у Летопису Матице српске 

забиљежено је да је он том приликом, између осталог, казао и 

ово: 

„Ја бих се засад задржао на једној ствари, а то је питање 

речника. О корисности и потреби говорено је овде много. Ја 

бих да осветлимо то питање и са стране са које би се најмање 

очекивало. Факат да је тај речник потребан свима, а 

најпотребнији људима који пишу – књижевницима. Свет 

сматра да су књижевници велики зналци језика, тако да би 

изгледало да њима и не треба речник. Читали смо у штампи 

врло често и врло велике комплименте нама књижевницима, 

који на нас намећу велику одговорност, а то је да ми стварамо 
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језик, да га извлачимо као сировину из рудника. Мене је, 

право да кажем, страх кад то чујем, јер књижевници као 

парче хлеба, требају речник, и то не само један, него и 

стварни, терминолошки, и сваки други речник. То говорим 

због тога што знам из праксе да се наши књижевници муче 

пишући новеле или романе. 

Наши књижевници су, према француским или руским 

књижевницима, хендикепирани, зато што наш књижевник, у 

исто време кад пишемо, мора и да ствара један део језика. 

Млађи другови се жале – колико год хоћете примера могу 

навести – због недостатак речника. Да узмемо само један 

пример. Нпр. оно оделење у вагону, да ли је  то купе, кабина, 

апартман или што друго? 

 Послије Новосадског договора слиједили су Мали, па 

Велики речник, а 1959. године и први том Речника народног 

језика САН-у. До сад је објављен 21 том, а када буде завршен 

тај Речник ће имати 35 томова са око 500 000 одредница, 

односно ријечи.  

За писање Андрић каже: „Писање је приватна ствар 

саваког човека! То је мучан, тврд и квргав посао, раван 

најтежим пословима на свету. После пробдевених ноћи, 

месеци и година, тешко да се може предвидети исход нашег 

труда. И док други људи после радног времена долазе својим 

кућама и мисле на топли оброк и одмор, писца тек тад хвата 

мука којој се не зна ни почетак ни крај. Уметник и 

задовољство не могу под исти кров. Наш посао редовно прате 

неспоразуми, спотицања и недоумице. А признања: ако дођу 

– доцкан дођу. 

Често се питам: Вреди ли писати, чему све то? Али, 

писати се мора: свет би био сакат без уметности. Чак је и 

лоша поезија боља од живота. 

Ми се као ђаволи мучимо над сваким ретком, а онда дођу 

читаоци и критичари и прелазе преко тога као преко мртве 

земље“.  

У писању треба бити одмерен и тврд. Речи навиру попут 

роја пчела, а ви морате бити стрпљиву и међу хиљадама 

тражити матицу – ону праву реч; кад сте њу пронашли – 
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остале ће заузети смеран лет и стремиће ка наумљену циљу. 

Сувишна реч не би требала да буде изговорена, а камоли 

написана. У честој неконтролисаној употреби, реч се 

прозлоби.. 

Што се мене тиче, без претеривања могу рећи да сам 

много тога научио од обичног неписменог човека из Босне. 

Какво је то богатство, његов језика и израз. 

По томе како се боре за чистоту свог језика, може се 

мерити култура једног народа. И код нас се ради на томе, али 

доста споро. Ето посла где писци могу више да ураде и од 

школе. Најпосле, треба волети свој језик, јер другог немамао. 

Ја сам језик учио од Вука, Његоша и из народних песама. 

Све пријатеље можете изгубити, али Вука и Његоша никакао!  

Писац не сме бити пасиван према језику; ту онда нема писца. 

Неки пишу како је тобож неки писац открио нов језик. 

Новог језика нема – то је заблуда. Ни Вуков језик није био 

нов – ни његов! Он га је бележио у народу, тражећи да се на 

њему пише и говори.  

Његошу је тешко наћи равног у нашој, па и у европској 

књижевности. Такав мисаоно - слојевит, беспрекоран у 

изразу, па уз то још и млад песник, ретко се рађа. Готово да 

ниједан његов стих не би смео да се застиди Шекспира. У 

годинама тек напуњене младости певати тако узвишено о 

човеку и човечности могли су, пре њега, чини ми се, још само 

Хомер, Шекспир и Гете.  

Језик је основа и потка поезије. Често сам при писању 

имао на уму израз који употребљавајау ткаље – иверати. 

Језик је као река; све притоке се сливају у једно корито. Зато 

сам противник формуле коју је  наметнула књижевна 

критика: свој језик. У питању је начин употребе и размештај 

речи, а то је нешто друго. 

Речи су за писца као ватра и вода у оној пословици: - 

Добре слуге али зли господари. Оне нас носе и побеђују за 

нас с времена, али нас с времена на време издају и одају. Оне 

су наша радост и наша слава; али постају и наша мука и 

брука кад год се деси (а дешева се!) да напишемо и 

потпишемо неке речи као чекове без покрића.  
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Иво Андрић је посебно цијенио дјело Вука Караџића, 

Његоша, Симу Матавуља, као приповједача, те Петра Кочића. 

Цијенио је језик и јасноћу онога што су они оставили иза 

себе.  

Бујност Коћићевог језика је готово ненадмашна. Ево 

једног примјера из монолога Симеуна Ђака „кад мало нагне“: 

„Браћо моја, што која година, све слабије! И берићет и 

ракија и људи и све!.. Ни оне старе пјесме, ни оније људи, ни 

оног весеља и шенлука, ни оног старинског јунаштва. Све се 

изродило и асли преокренуло!“  

За Кочића И. Андрић ће написати: 

„Петар Кочић ће остати као примјер писца који је на 

најкраће, најјасније и најбољи могући начин успео да 

саопшти оно што је имао да каже људима свог језика.“ 

Андрић је казао да се треба често подсјећати на улогу 

ријечи приликом писања. Писац или пјесник немају ништа 

друго на располагању до ријечи: обичне, несталне, 

промјенљиве о којим се треба изражавати и њима направити 

умјетничко дјело. 

Андрић каже да се умјетност гради од оних ријечи које, у 

добрим тренуцима, искачу из наше свијести и дају и дају 

тијело и одијело нашој мисли или нашем осјећању. Али да би 

се до тога дошло и да бисмо у правом тренутку нашли праву 

ријеч , ми морамо да смо на доброј нози са језиком којим 

пишемо, да смо у присном и сталном односу са њиме, и то 

више и другчије него други људи. Са више напора и 

одговорности 

А језик, то је живот људи, свјесни и несвјесни, видљиви 

и скровити. Изван живота постоји само смртно ћутање. Нема 

те речи која је без везе са животом, као што нема биљке без 

подлоге која је храни. Значи да треба бити близак људима и 

њиховом животу, слушати њихов говор, упијати га у себе, 

размишљати о њему, живјети са њима као брат с братом. И 

тад ћемо моћи постати оно што треба да људима њиховим и 

познатим језиком кажемо нашу и нову умјетничку истину. 

Од тог нашег односа према људима  и њиховом говору, 

тј. животу , зависи и однос речи према нама у тренуцима када 
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нам оне затребају. Речи морају бити живе, из народа, да греју, 

свијетле и да нешто казују. 

Мртве на мртвој хартији, оне говоре једино о нашем 

наопаком и безизгледном опиту. Јер чим се мало више 

удаљимо од људског живота, израженог људском ријечју, то 

се осјећа на нашим текстовима. Наше ријечи свједоче против 

нас. Сви су наши напори унапријед изгубљени.    

Меша Селимовић, студију „За и против Вука“ почиње 

ријечима: 

„Кад говоримо о нашем народном језику, готово увијек 

полазимо од нетачне чињенице, од мита, да је правописну и 

језичку реформу започео и први формулисао Вук“, и цитира 

Гаврила Стефановића Венцловића, из првих деценија 18. 

вијека, сто година прије Вука и његову реченицу из дјела 

„Црни биво у срцу“: „Просто вам ово говорим вашим 

српским језиком, а не по књишки скривено итд.“, који је 

писао упрошћеним правописом, затим помиње Доситеја, 

Соларића, Стојковића и друге, а посебно Саву Мркаља и 

његову књижицу из 1810. године о језику.   

„Вуков језик, језик сељака и овчара, жив и свјеж, мирише 

на њиву, на планински ветар, на крв, зној, пркос, на широке 

просторе живота са свим што је у њему добро и зло, лепо и 

ружно.“ 

Сјајан је то језик, жив врцав, набрекао од животних 

сокова, веома одређен, неугодно прецизан,, чврст, пун 

искуства, бодар и горак, подсмјешљив, подругљив, убодљив, 

цјеловит и громадан.. 

Још ни до данас није задовољавајуће испитана посеност 

Његошевог језика, Александар Белић каже да је 1847. године 

Његош дао „највеће дело наше књижевности на народном 

језику“. Његошев језик је исто што и Вуков и Бранков језик. 

1847. умјесто једног Вука добили смо четири (Његоша, 

Бранка, Даничића и Вука).  

За Вука ће казати: 

„Случај, који ствара велике људе довео је Вука на једно 

од највиднијих места у нашој историји. Кад већ, због болесне 

ноге и штуле, није постао четовођа, ни погинуо у борби с 
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Турцима, кад се због поодмаклих година није могао уписати 

у гимназију у Карловцима, дошао је 1813. године у 

царствујушћи град Беч, једну од главних европских 

метропола. Случај га је чувао за важније задатке. Све оно 

послије преласка у Беч није случајно...     

Милан Будимир, за Вука Караџића: 

Залагао је женине рубине да би се могао нахранити и 

огријати. Просјачио је овај доктор филозофије и почасни 

грађанин слободарског краљевског града Загреба, на све 

стране и кроз цео живот. Морао је да се баци на трговину 

старим књигама и рукописима које је налазио по 

манастирским буџацима и таванима. Ова му је трговина 

доносила више него сва његова писанија. Била је то трговина 

за невољу.  

Јаков Игњатовић у својим „Мемоарима“, пише о 1847. 

години, која се узима за годину побједе Вукових језичких 

начела: „Бранко се показао као метеор на обзору српског 

песништва. Феноменална појава: заблиста, обамре, али 

блесак му, ма и за кратко, осветли народно песништво, врт. 

Јест, Бранко за кратко време поста реформатором песништва 

гредући стазом која чистом народном извору води. До Бранка 

се, с незнатним изузетком певало сплетом туђиих рефлексија, 

из њемачког, латинског па и италијанског, песници далеко 

беху од народног извора. Бранко је зефиром непоквареног 

народног песништва задахнут, те су и песме његове бистре, 

прозрачне као кристал, кроз који се у душу народа види, и то 

им даје природни чар и врлину, мада снага рефлексија им 

није толика као код Мушицког, Стерије, С. Милутиновића. 

Вук је крчио стазу, али мало је било работника спремних да 

га слиједе. 

Мешовитим језиком говорено је народу у црквама, 

младима у школи, у отмјеним кућама чист народни језик се 

држао за простачки исмијан. 

Игњатовић се ипак одлучио за прозу, а узор му је 

народни језик, дубровачка књижевност, Гундулић, па и 

Кочић.  

 



ГОРИ ЛИЛА УОЧИ ИЛИНА - 2022. 

 

 89   

 

РАДА ЈАЊУШИЋ 

Добој – Република Српска 

 

БАКИНА ЧЕСНИЦА  

 

Најљепше је ово јутро  

кад ме мирис тамјана буди,  

и бакин поглед њежни  

док чесницу топлу нуди.  

 

Мека се погача ломи,  

унутра новчић блиста,  

с дједових усана тихо,  

молитва тече чиста.  

 

Три свијеће на столу трепере,  

душом се смирај шири,  

на прозору уснуло небо  

кроз ситне пахуље вири.  

 

Скупа се молимо Богу  

да нас само ка добру води,  

и радосно је ово јутро  

јер јутрос се Христос роди. 
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РАДА ЈАЊУШИЋ 

Добој – Република Српска 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

 

Полегло све је, жито и трава, 

а само понос на челу стоји, стоји, 

и наша младост под земљом спава, 

а они кажу то се не броји. 

 

А шта би могло од тога више; 

кости јунака темељи твоји? 

Нека се нова читанка пише, 

а они кажу то се не броји. 

 

Своји на своме, а све се љуља. 

Можда се нашег пркоса боје? 

Да ли то неког кандило жуља? 

Да ли се међе поново кроје? 

 

Азбуку руше, најљеше слово, 

намећу туђе ријечи и лажи. 

Навикли ми смо, ништа нам ново, 

све што је наше да се не важи. 

 

Полегло све је, ал' опет ниче, 

српско се сјеме не ломи лако. 

Сунце кад зађе поново свиће, 

свиће и нама, ал' само полако.  
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РАНКО ПРЕРАДОВИЋ 

Бања Лука – Република Српска 

 

ПОХОДЕЋИ ХИЛЕНДАР 

                       Светом Сави 

 

Изгубивши сваку наду да путујем 

усред рата стижем с браћом 

морем у свету Лавру. 

 

Пијем оузо добродошлице 

и фотографишем се са Францом Цурком: 

светски знани рестауратор 

овде је да оживи временом 

начете фреске. 

 

Затим спознајем при јутрењу: 

испред нас је веровање у Светог Саву, 

стигао нам у сусрет живи Отац наш,  

Исус Христ. 

 

Живи Боже опрости оне наше смрти 

и све заблуде у које веровах 

све док у Хилендар нисам дошао: 

овде сам да бих  

овакав какав сам 

(никакав сам!) 

о Теби сведочио. 
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РАТКО ПОПОВИЋ 

Шњеготина, Челинац – Република Српска 

 

ЖИВЈЕЛА ЋИРИЛИЦА 

 

И да ми руке вежу жицом, 

нећу да будем као они! 

Хоћу да пишем ћирилицом, 

таква су слова на икони. 

 

Када те уходе, у стопу прате, 

све то издржи, духом не клони. 

Погледај добро Србине, брате, 

каква су слова на икони! 

 

Кад пишеш пјесму о роду своме, 

ил' неки оглас на капији! 

Погледај добро, никуд не жури, 

каква су слова у Библији! 

 

Док шетам градом низ улицу, 

од реклама језа ме хвата! 

Ја нигдје не видим ћирилицу, 

на ком је тендеру она продата? 

 

Туга ме обузме док читам књиге, 

што пишу српски научници! 

У њима нема  ни једног слова, 

на нашој лијепој ћирилици! 
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СВЕТЛАНА ПРАСКИЋ 

Кузмин – Србија 

 

ВАСКРС 

 

Кад мисли почну да ти клону, 

У руку узми икону, 

Па се пред њом свесрдно помоли, 

Научи срце да чисто воли... 

 

Да с' Васкрсењем и ти се родиш, 

Па почни нови живот да водиш! 

Зар није дивно такво сазнање? 

Љубав и вера ко поравнање! 

 

Неко је мучки мор'о да страда, 

Да сломи душу од тешког јада, 

Ал' живот опет победи таму, 

К'о светлост у овом Васкршњем дану! 
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СВЕТЛАНА ПРАСКИЋ 

Кузмин – Србија 

 

СРБИЈА 

 

Земљо Србијо велика надо, 

Твоје ћу име носити радо. 

Погледај Земљо шта сада раде  

гнездо ти кидају узимају младе. 

Дал' тебе Земљо ико шта пита? 

Газе ти поља хлебовог жита, 

Па траже од тебе да стално ћутиш, 

Да сагнеш главу и ништа не слутиш.  

А они ће кажу боље од тебе децу да гаје, 

шуме да секу, косити поља, усмерити реку. 

Не дај се Земљо колевки славних, 

историјом писана, ћирилицом читана. 

Круна на глави поносно сија, 

орловим крилом чувам те и ја! 
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СЛАВА СТАНОЈЕВИЋ 

Теслић – Република Српска 

 

ЦРКВА СВЕТИХ АПОСТОЛА ПЕТРА И ПАВЛА 

 

Под турском чизмом српска земља бјеше, 

У чадору народ Богу се мољаше, 

Па од неког, тамо, травничког паше, 

Да саграде цркву дозволу добише. 

 

Али паша рече да градити смију 

Богомољу коју за ноћ дићи могу, 

Богољубне руке храм пресвети вију, 

Од храстове грађе, молећи се Богу. 

 

На Врућицу свјетлост сунца кад је пала, 

Дрвена црквица саздана је била, 

Светих апостола Петра и Павла, 

Пресвето је име још тада добила. 

 

Године су многе и вјекови прошли, 

На истом су мјесту цркву сазидали, 

На молитву Богу да би Срби дошли 

И вјеру у Христа јединог чували. 

 

У мојој се души та црква уздиже, 

Покрај ње гробови најдражих предака, 

Кад се у њој молим Свевишњем сам ближе, 

Она пут је св'јетлу, из најцрњег мрака. 

 

(Црква Светих апостола Петра и Павла налази се у 

Врућици код Теслића)  
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СНЕЖАНА ИГЊИЋ 

Брчко Дистрикт БиХ – Република Српска 

 

СОЛУНСКИМ ДОБРОВОЉЦИМА 

 

Удара море о обале стјеновите, 

оно животе српских јунака узе. 

Таласи нису дугиних боја, 

то су народа мога вреле сузе. 

 

Спознаја о херојима српским 

проноси се снажним струјама, 

који без опела и почасти заслужене 

почивају у морским дубинама. 

 

У мени прокључа крв предака, 

Солунских добровољаца храбрих. 

Потече вртоглаво ријека уздаха 

и горким сузама залих је тада. 

 

Разведри се душа моја 

кад мисао врела сину: 

за част и образ рода свога 

са поносом храбри гину. 

 

Нека знају сви од части 

да јунаци само могу 

са поносом у грудима 

за род свој храбро пасти. 

 

За истину и за правду 

Солунци су српски пали, 

у незаборав упловили 

и животе своје дали. 
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СНЕЖАНА РАКОВИЋ 

Бања Лука – Република Српска 

 

ЗАВИЧАЈ 

 

 1.  
МОЈА 

Шта је то у људском бићу да толико воли родно 

мјесто? Не живим овдје већ више од 23 године, али волим 

родни град све више. Нешто ме вуче као магнет. А кад 

дођем ништа више није исто као што сам оставила. Ходам 

улицама којима сам безброј пута ходала и узалуд тражим 

оно чега више нема. Ту су ми остали први кораци и вртић и 

школа и родитељи и родна кућа, улица у којој сам одрасла, 

пријатељи из дјетињства и наше игре и несташлуци, 

комшије, прве љубави и вољена ријека, први изласци и 

младалачке лудости и још прегршт сјећања и успомена. И 

онда се враћам тамо гдје живим. И знам не припадам ни 

тамо, а ни овдје више. Из Дубице сам једном отишла, а 

остала за њу везана за нераскидивим нитима. (написано 

01.02.2020) 

 

2.  

АЛЕЈА ЉУБАВИ 

Мојим пријатељима сам и досадила причајући о нашој 

Алеји љубави у Дубици. Та алеја за нас Дубичане је нешто 

најзначајније у нашем граду. Иако је више нема, јер су 

платани који су је чинили посјечени. Све дубичке љубави 

почињале су ту. Многе и завршавале. Сви имамо сјећања 

на вечери на кеју. На неку срећу или тугу. Увијек сам 

вољела ту улицу и вољела проћи њоме. И сада одем тамо и 

гледам у Уну како тече. И данас ћу. Али пусто је некако - 

голо. Осјећај је као да су ти све успомене посјечене. 

Сјећања на младост ипак остају заувијек. Жао ми је ове 
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дјеце, јер се питам чега ће се они сјећати кад дођу у наше 

године. 

 

3.  
СОКАК 

Испричаћу Вам причицу о сокаку. Сокаку мог 

дјетињства и младости. Та улица је мијењала називе, а за 

нас који смо живјели у њој била и остала сокак. Сокак 

више и није на крају нашег града. Сада је то модерна улица 

са асвалтом и уличном расвјетом. Некад је био само 

макадам. Ту смо расли и падали у вријеме кад је био пун 

дјеце. Године пролазе, а већина нас у сокак долазимо с 

времена на вријеме да видимо наше родитеље који су 

остали ту и броје дане кад ћемо опет доћи. Ширити причу 

не могу. Емоције. А наш шећер сокак је био и остао мјера 

љубави и успомена. 

 

4.  
РУЖИЦА 

Има једно село мало између Козаре и Просаре. Ту су 

гробови мојих предака. То је родно село мојих родитеља. У 

њему сам провела неке од најљепших тренутака 

дјетињства, младости и живота. Ту је и црква цара 

Константина и царице Јелене. Ружица је зовемо. 

 

5.  
ЛЕГЕНДЕ МОГА КРАЈА 

Има подоста легенди и људи легенди у мом крају 

између Козаре и Просаре, Уне и Саве. Одлучила сам се за 

причу о човјеку легенди. 

Тако кад дођем обично око празника код родитеља, у 

нашу кућу свраћају рођаци, пријатељи, комшије и кумови. 

Тата се увијек пуно дружио и то траје и до дан данас. 

Волим те сусрете са људима срцу блиским. Срдачни су 

отворени, добро обавијештени, моји Козарчани. И данас 
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дође тај човјек. Мени један од најдражих. Јер громко се 

смије, јер му кад прича нешто тужно очи засузе, јер 

ситуацију у којој смо сви коментарише хируршки 

прецизно, јер се зна нашалити, запјевати, заплакати, воли 

појести, попити, али и почастити... Зна све шта се дешава у 

ближој и даљој околини, а и у Европи и свијету, боље и 

тачније од икакве новинске агенције.  А све што прича о 

другима чини то без злобе и говори само онако како јесте. 

Кад помислим ко би право онако представљао човјека из 

нашег краја, легенду нашег краја то би био он. 

 

6.  
НОЋ УОЧИ ВИДОВДАНА 

У мом крају ноћ уочи Видовдана обичај је некад био 

да дјевојке уберу и ставе под јастук цвијетове Вида и Виде. 

Вјеровало се да ако то ураде да ће сањати за кога ће се 

удати. Прије тога изговоре трипут: „Вид и Вида виђени 

дођи драги суђени. Ако мислиш доћи јесенас дођи ми на 

сан вечерас“. Међутим, иако им је тада вријеме тих дана 

око Видовдана није лако пронаћи оба ова цвјетка. Увијек 

се један „сакрије“. Ако пронађеш Виду (наранџасто-црвени 

мали цвијет) веома тешко је наћи Вида (плавкасто-

љубичасти мали цвијет) и обрнуто нађеш ли Вида Виде 

нема, па нема. Када сам се у дане око Видовдана, док сам 

била дјевојчурак и дјевојка затицала код бабе и дједа на 

селу, док су они били живи и ја сам Вида и Виду стављала 

под јастук. А кога сам сањала, е то је већ за неку другу 

причу. 

 

7. 
ЗУБАЊЕ-ЦИГАНСКИ ЦАР 

Та манифестација је била јединствена у читавој бившој 

држави, самим тим и у Босни и Херцеговини, а вјероватно 

и у свијету. Није опстала, али би се могла обновити.  
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Наиме, у мом родном граду Босанској, сада Козарској 

Дубици одржавала се та поменута манифестација, и то у 

првим данима јануара, некада шестог, некада 13.,  - 

„ИЗБОР ЗА ЦИГАНСКОГ ЦАРА-ЗУБАЊЕ“-. Тај избор је 

изгледао отприлике овако: такмичила би се два Рома, два 

Хрвата, два Бошњака и два Србина да цијелу идућу 

годину, до новог избора један од њих буде цигански цар. 

До те титуле није било лако доћи. На кољенима и руку 

завезаних на леђима такмичари су били у својеврсном 

кругу. Изнад њихових глава вртјела се завезана јабука или 

дуња. Ко би први ухватио зубима и задржао јабуку или 

дуњу у устима постајао је цигански цар. При самом врћењу 

јабуке /дуње знало је бити и избијених и поломљених зуба 

и крвавих уста. По причама бољих познаваоца ове 

манифестације првобитно је то била дуња. Међутим, 

пошто је она јако тврда и тешка за загристи, те би се избор 

отегао, замијењена је јабуком. Новопеченом цару је чак 

стављана и импровизована круна на главу. Његова дужност 

је била да се стара и помаже Ромима на подручју општине.  

Манифестација се већ неко вријеме не одржава, а била 

је симбол нашег малог града, на обали Уне.  

Ово је заиста био риједак примјер слоге и јединства не 

само тих данашњих конститутивних народа у БиХ, већ и 

једног из реда Осталих. 
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СТОЈАН КАШТЕРОВИЋ 

Брчко Дистрикт БиХ – Република Српска 

 

РАДОСТ И ЉЕПОТА 

 
Моје мисли у небеса сежу 

моја душа према њима ходи 

осјећања у радост ме вежу 

поново се Син Божији роди. 

 

Видим свјетлост у небеском своду 

плач, к'о пјесма, одзвања равницом 

Христос ми је у најближем роду 

Спаситељу клањам се здравицом. 

 

Мир Божији Исус се родио 

радосни су и моји укућани 

цијели живот у нама ходио 

од свих зала он ће да нас брани. 

 

Ако му се будемо клањали 

поштовали његово рођење  

сазнаћемо, ако нисмо знали, 

да је Христос за све нас спасење! 

 

Сотоне нам сад ништа не могу, 

свијећа пламти, трепери кандило 

молитвом се обраћамо Богу 

и пјевамо дијете се родило! 

 

Док празничне пелене миришу 

крстимо се с молитвом живота 

моје мисли ову пјесму пишу; 

Божић нам је радост и љепота! 
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ТАЊА ЈОЦИЋ СТАМАТОВИЋ 

Београд – Србија       

 

ОЛАЛИЈЕ 

 

Гледао сам ватру која се јасно оцртавала на тамном 

небу. Није била велика, ниједна од ватри у таквим 

вечерима заправо то није, али је, наспрам околног мрака и 

помичних сенки сасвим неодређених облика деловала 

знатно већа и знатно опаснија, знатно врелија. Но, ја ту 

топлоту нисам осећао. Иако сам на себи имао животињску 

кожу, а на глави крзнену шубару и маску која открива само 

очи, тело ми је било оковано леденим кристалима. Нисам 

знао да зној заиста може да се окамени, да отврдне, да буде 

тако чврст. Као решеност. Као одлука. Дигао сам кумбару 

високо изнад главе и окренуо је неколико пута тако да је 

ватрена кугла на крају штапа од дрвета трешње описала 

савршени прстен пречника један метар. Из мрака се зачуо 

хук гласова: Олалије! Олалије бунталије!   

.... 

Био сам просечан тинејџер. Заправо, био сам просечан 

тинејџер све негде до трећег разреда средње школе. 

Осредњи ђак.... добро....можда не баш осредњи, али некако 

сам успевао да прегурам из једног у други разред са тек 

понеким поправним. Коме уопште треба школа? Па, 

реално, коме је школа помогла да успе у животу? Да учим, 

да гулим клупу, за шта? У нашем месту се увек знало ко је 

ко. Пера Касапче, коме су се сви обраћали када им је 

требала услуга, запослење, да се среди нешто у општини, 

једва је завршио и основну школу. Пера је са женом, два 

сина и ћерком живео у највећој кући која се налазила на 

врху брда које се надвија над општинском зградом у 

главној улици.  

Ми смо били у подножју. Мајка, отац, сестра и ја.  
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Одбрану и заштиту, тај је факултет завршио мој отац. 

Причао је о стратегији, тактици, војним маневрима, о томе 

како се брани домовина од спољњег непријатеља. Само 

што је његову домовину у међувремену разбуцао 

унутрашњи непријатељ, па за тату није било посла. Па му 

је Пера средио да ради као домар у школи, на чему му је 

мој ћале био толико захвалан да га је пратио као Пепе Твор 

ону мачку, стално близу, увек на услузи, спреман да му 

припали цигарету, да узме капут, понесе торбу, све што 

треба, само што, за разлику од Пепеа, који је стално пућио 

усне чекајући пољубац, мој отац није очекивао ништа, или 

бар ништа добро. Надао се само да се Пера неће наљутити 

на њега и да ће цупкањем и климањем и смејањем на 

Перине шале задржати своје место чувара школе. О, како 

сам се стидео због њега. Најгоре ми је било кад је Пера 

свраћао код нас, у нашу кућу у дну брда, (капирате, 

географија и геометрија, врх, дно, висинска разлика, зна се 

где је ко...хаха) и причао вицеве о женама бацајући очи на 

моју мајку, не обазирући се на то што се поглед мог оца 

вуче по поду више него иначе. Мајка се правила да ништа 

не примећује, а Пера се правио да не примећује да се мајка 

прави да ништа не примећује, али, кунем се, кад бих донео 

онај велики термометар из школске лабораторије, сви би 

видели да је температура у соби опала бар за пет, шест 

степени. Имала је ту неку, како да кажем, уздржану, 

ледену лепоту, моја мајка, као она глумица у старим 

филмовима што су их увек приказивали за празнике на ТВ-

у, она за коју ми је причала да је постала принцеза. Личила 

је мало на њу, а личила би и мало више да није имала 

колутове око очију, јер је ноћу седела за шиваћом 

машином, а дању радила као чистачица.   

А ја, ја сам горео, у мојој глави су лизали пламенови, 

бушио сам погледом, не Перу, не мајку, већ оца, оца, 

оца.....оца који је ћутао, који се смањивао, и све тишим, а 

истовремено тањим гласом настављао да и даље нуди Перу 
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да седне, да приђе ватри, да се послужи слатким, да узме 

воду...да се послужи...да узме....   

Још је горе било у школи. Оца сам избегавао, али 

Перине синове нисам могао. Близанци матуранти Предраг 

и Ненад (нема шансе да би им Пера дао нека бар мало 

маштовитија имена) годину дана старији од мене, нису ми 

давали мира, нису ми дозвољавали да заборавим Перину 

пацовску њушку, јер су је у дупликату носили на својим 

обријаним главама. Одбрана и заштита од њих, дакле, није 

била могућа, упркос сталним предавањима мог оца у 

вечерима кад би му кисело разводњено вино из подрума 

које је правио сам (и исто га тако сам и пио) прочистило 

мождане вијуге довољно да се подсети онога што је учио 

на факултету. Једина стратегија када их видим на улазу у 

школско двориште, окружене својим сателитима, била је 

да, ако они мене нису видели, уопште не уђем у двориште 

и да чекам све док се не склоне, што би значило да некад 

уопште и не одем у школу. А ако ме виде, једина тактика је 

била да се скупим, узмичем, покушам да се прибијем уза 

зид и трудим се да сачувам лице. Ништа они мени нису 

могли узети, нисмо ми Америка, нисмо имали добре 

патике, мобилних није било, већина нас деце мазала је 

домаћи еурокрем (од брашна) на хлеб и то носила за 

ужину. Сви смо знали како су нас санкције добрано 

ошинуле и да нам родитељи раде за пар марака, сем 

неколицине, који су, као Пера, имали све више и више 

пара, који су нешто куповали, нешто продавали, неку робу 

ваљали, чували паре у сламарици и смејали се туђој 

неспособности. Нападали су ме из чисте пакости, зато што 

ми је отац домар и што му је посао средио њихов отац, 

зато што се тај исти њихов отац све више задржава у нашој 

кући и доноси мајци чоколаде, конзерве, урме и суво 

грожђе, мађарске качкаваље и топљене сиреве, газирана 

безалкохолна пића и пенушава алкохолна са необичним 

китњастим називима. Мајка је мало говорила, заправо, не 
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сећам се да је икад проговорила у Перином присуству 

(мада сигурно јесте) и никад није погледала дарове које је 

доносио. Када би отишао, стављала је све у оставу, без 

реда и размишљања, али би за празнике, а некад и недељом 

извлачила нешто од тога и давала мени и сестри. Само је 

алкохол одмах по Перином одласку износила и пред 

ужареним татиним очима полако просипала иза зграде.  

Мајчина хладноћа и уздржаност, то иритантно 

трпљење и мирење са судбином, мењало се око Поклада. 

Дани пред Велики пост обележавали су се увек у нашем 

месту, али много детаљније и живописније, некако 

озбиљније, у мајчином селу које је било са друге стране 

брда. Мајка је у данима пре и за време Месне и Сиропусне 

недеље шила од остатака крзна и коже костиме за момке из 

села и последњих година посебно за мене. Очи су јој сијале 

док је од грубе вуне плела и уметала плетене делове 

између јагњећег и јарећег крзна, правила плетенице, 

додавала украсе и правила покривала за главу од 

животињских кожа, а маску за само лице од осушених и на 

маестралан начин обрађених и осликаних тикви. Машкаре 

у нашем месту су биле застрашујуће и језиве, ишле су од 

врата до врата, служиле се богатом трпезом, грубо се 

шалиле и изазивале, преждеравале се и терале на 

преждеравање, речју, изгледале су као да су дошле из 

самог пакла. А њихова улога је заправо била да терају 

демоне назад у пакао. Вештице. Караконџуле. Ако ниси 

био добар, знало се, однеће те караконџула. Караконџула 

има моћи које не можемо ни да замислимо, караконџула 

долази под окриљем мрака и отима децу. Нико не зна шта 

се са њима даље дешава, али прича се да је бар троје деце 

тако нестало из нашег места у последњих тридесетак 

година.   

Мајка је певушила и шила, певушила и бојила вуну, 

певушила и плела... Од када знам за себе слушао сам приче 

о караконџулама и о томе шта све треба радити да се од 
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њих заштитимо. О томе како не смем да их се плашим. 

Како караконџула намирише страх, прогута твој страх као 

удицу и онда заувек иде за тобом, следи те целог живота. 

Твој је страх њена храна и она га не може никад испустити. 

Кад год се окренеш видећеш језив осмех караконџуле. 

Једино се ватре плаши. Зато мораш показати да је се ти не 

плашиш. Да је покораваш. Зато деца из нашег села 

прескачу ватре када су Покладе. Чуо сам да у другим 

селима једни другима нагараве лице да караконџула види 

да се дете не плаши. Код нас за тим нема потребе. Свако 

дете има нагарављено лице, јер су наше ватре велике, 

њихови језици лижу наше образе и остављају гарав траг.   

Олалије бунталије, одзвања пољем док скачемо преко 

ватре. 

- Бој ме се, караконџуло! - викала је моја мајка кад ме 

је опремала за битку са њима. А увече, кад бисмо их 

ватром истерали, и кад мама баци љуске од јаја у фуруну и 

обуче мени и сестри пиџаме наопако, истрљала би нам 

табане белим луком и сачекала крај кревета док ми свечано 

изговоримо: „Вештица ко конац, у мене зуби као колац.“ 

Нисам се плашио маминих караконџула. Па како бих? 

После свега овога? Имао сам још и најстрашнији костим, 

кумбаром сам жонглирао као оне мажореткиње својим 

штапићима на фестивалу мимозе... Уосталом, моје су 

караконџуле биле без маске. Имале су пацовско лице и 

доносиле поклоне. Покушавале су да се обавију око 

маминог струка и претварале ми тату у гњецаво парче 

глине. Или се дуплирале и чекале ме на улазу у школско 

двориште да у глини у коју сам се ја претворио угасе 

опушке шверцованих цигарета.  

Мислим да је мајка знала какав ми пакао праве Перина 

деца. Мислим да је знала колико сам мрзео Перу и 

презирао оца. Мислим, али нисам сигуран. Никад нисам 

могао бити сигуран колико о нечему зна моја мајка. Већи 

део времена је проводила као да није са овога света, као 



ГОРИ ЛИЛА УОЧИ ИЛИНА - 2022. 

 

 107   

 

пахуља у снежној кугли коју мораш да протресеш и 

окренеш наопако, па опет вратиш, и тек онда је заправо 

видиш. Али, кад је видиш..... какав је то призор! 

Призор који сам гледао у данима пред Покладе, када је 

мајка постајала потпуно овоземаљска, са печатима по 

образима и уснама боје слатка од шумских јагода које је 

тако добро правила. Разговарала је са мном о свему и 

свачему, питала ме за успех у школи (као да је то успех), и 

за пријатеље (као да их имам) а ја сам јој срећан испредао 

приче о својим блиставим одговорима и друговима са 

којима јурим девојчице. Гледала ме је тако да сам скоро 

веровао да ми верује, а онда би рекла: Данас крени у 

школу петнаест минута раније и не иди улицом поред 

баба-Радине продавнице, и ја бих тако урадио и стигао два 

минута пре Предрага и Ненада који су се задржали код 

баба Раде купујући нешто што је она дуго тражила у 

магацину. Или би рекла, хајде да се прошетамо, леп је дан, 

а напољу киша, пљушти као из кабла, и отишли бисмо, а 

кад бисмо се вратили налазили бисмо на вратима окачен 

пакет хамбуршке сланине који би мајка ћутке узела и не би 

споменула да је долазио Пера и да тата није био код куће. 

Те сам године схватио да мајка некако увек зна када ћу 

доћи кући одраних колена или разбијене главе, али да ми 

не може увек рећи како да избегнем да се то деси.  

Исто тако није могла увек да избегне Перине посете 

кад тата није био код куће. Ма колико понижавајуће било 

то што је Пера балавио на маму у татином присуству, оно 

је ипак било гаранција да је понижење последњи ниво, дно 

испод кога се не може. А не као онда кад је тата био у 

школи, а сестра имала јаку упалу уха од које је скоро 

непрестано плакала и мама јој стављала загрејану со 

увијену у кухињску крпу не би ли јој ублажила болове док 

антибиотик не почне да делује. Био сам ту, као да нисам, са 

ушима одраним од те грозне буке, неспособан да 

помогнем, кад сам видео, више осетио, промену у мамином 
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понашању. Како се окреће ка вратима, како јој се вилица 

стеже. Како јој се леђа извијајају у лук. Схватио сам 

тренутак пре него што је покуцао. Мама је помиловала 

сестру по глави и, не погледавши ме, отишла да отвори 

врата.  

Нисмо имали куд.  

Тада сам одлучио да ћу убити Перу. Сутра је био 

последњи дан Сиропусне недеље. Костим за Покладе ми је 

био завршен. И био је савршен.  

Скочио сам и стигао до врата пре маме. Ја ћу, рекао 

сам и ставио руку на кваку. Погледала ме је. Спустила руке 

низ тело. Знала је да је одлука донета. И знала је да то није 

њена одлука.  

Шмугнуо сам кроз врата и нашао се лицем у лице са 

пацовском њушком. Нисам му дао времена да пита било 

шта. Сутра, рекао сам му. Рекла је да ће сутра бити у 

костиму који ће имати црне рогове и дебели космати реп. 

Само је следи. Рекла ти је да ћеш коначно бити намирен. 

Погледао ме је мало збуњено, мало љутито. Намирен? 

Тако је рекла? Баш тако. Намирен. Коначно. 

Окренуо сам се и ушао у кућу, леђима се ослонио на 

врата. Мајка ме је гледала. Сестрино цвиљење је пратило 

ритам нашег дисања. Чекали смо. Отишао је. 

Ништа нисмо причали, мајка и ја. Видела је да сам 

зајахао караконџулу. И мада је знала да је то једнако лоше, 

као и да је она зајахала мене, ништа се ту није могло. 

Чекали смо да сване. Па да опет падне мрак. Онда ћемо 

видети како галопирам. 

.... 

И ево ме. Ватра је испред мене, Пера је иза, прати у 

животињску кожу обучену прилику са два црна рога и 

репом. Прескочио сам једну ватру. Па још једну. И још 

једну. Можда је приметио да смо се удаљили од главне 

ватре и оних око ње, да смо отишли мало више у мрак. 

Можда му је то чудно. Али предуго траје ова игра, не жели 
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више да чека ни да се пита, ни премишља. Следи приказу 

са крзном јагњета и главом рогатог вука, са бакљом која 

прави кругове ватре и осмице дима по ноћном небу. Ево је 

последња ватра. Олалија бунталија. Кренем као да ћу да се 

затрчим и да је прескочим, а онда станем. Окренем се 

полако ка њему. Померим се у страну. Спустим мало главу 

тако да моји рогови директно гађају у његово срце. 

Уперим кумбару у њега. Бакља јасно светли на метар од 

његовог лица које изгледа као восак који се отопио и сада 

се спаја по принципу потпуне случајности. Полако махнем 

слободном руком према ватри. А, сад ти. Ред је да и ти 

једну прескочиш. Бар једну. Ево ову. Олалија. Олалија 

бунталија. И онда, тек онда ти следи награда. Докажи да си 

мушко. Заслужи ме. Ватра је тек мало већа него што је 

уобичајено. Он нема маску и делује некако незаштићено. 

Али ја знам да ће скочити, макар му пламен захватио одело 

и испекао кожу. Мора, сад нема другог излаза. Размишља 

само о томе како да скочи што више и што даље, како да 

прескочи што боље препреку, јер кад се дочека са друге 

стране, тамо ће га чекати моја мама. Коначно. После 

толико година.  

Само што је неће никад дочекати. Јер је последња 

ватра на ивици провалије, на крају наше висоравни. Знао 

сам да неће посумњати, да неће ни препознати где је. Таква 

је моћ олалија. Ватром се терају караконџуле. 

Држим погнуту главу и благо испружену руку и видим 

да се измиче корак, два уназад, узима залет и...... 

Одједном, у одсјају ватре, преко пута мене видим 

девојчурка како стоји са длановима дигнутим ка мени, као 

да нешто гура. Млађа је пар година од мене, црни јој се 

увојци вију око главе као пламенови неке црне ватре, а очи 

као филџани, округле, тамне, зенице се не виде. Нисам је 

дуго видео, али знам ко је. Перина ћерка. И цео мој план се 

уруши као замак од песка које креативно, али глупо дете 

савршено направи, али на погрешном месту. И већ га први 
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талас сравни са тлом. Нисам сумњао у то да Пера 

заслужује да умре. Само сам схватио да не могу ја да га 

убијем. Не могу. 

Бацио сам се на њега и оборио га на земљу. Пре него 

што је схватио шта му се десило, дигао сам се и отишао. 

Можда је и увидео ко је у костиму. Шта се то мене тиче. 

Ја сам грудву свога страха истопио. Месо којим сам 

хранио своју караконџулу спало је са удице и она се 

ослободила и престала да ме прати.   

Тако сам се и ја ослободио.  

Мајка ме ништа није питала. Рекла је само да ће за 

мање од месец дана опет горети ватре на нашој висоравни. 

Није ме интересовало. Анђео ће их запалити, рекла је. 

Нисам је слушао. Заборавио сам те њене речи. Сетио сам 

их се тек када су на нашу пољану пале бомбе. Тата је 

коначно могао да употреби знање из одбране и заштите. 

Позвали су га у ПВО да гађа невидљиве НАТО авионе, 

који су летели нашим небом. Тек касније сам сазнао да се 

акција НАТО пакта звала „Милосрдни анђео“ 

Једна бомба је озбиљно оштетила школу, тако да смо 

прешли у оближњи град. Друга бомба, мало прецизнија, 

сравнила је са земљом кућу на брду. Дан пре тога, мама ме 

је послала да Периној ћерки кажем да изађу из куће. Само 

је климнула главом. Мислим да је она то већ знала. Као 

што је знала и кад треба да се појави оне вечери поред 

ватре. Није се изненадила. Није ни питала од кога је 

порука.  

Само је рекла да се захвалим мами. 

Кротитељке караконџула. Увек се препознају. 
    

 

 

 

 



ГОРИ ЛИЛА УОЧИ ИЛИНА - 2022. 

 

 111   

 

 

 

 

 

II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Васо Пелагић - народни 
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ВЕСЕЛИНА РАДАНОВ ПЕЛАГИЋ1, МАРИЈА 

ЈЕВТИЋ2, ЗОРАН КАТРИНКА1, ДЕЈАНА 

КУЛЕШЕВИЋ1 

Нови Сад – Србија 

 

НАРАВОУЧЕНИЈЕ ВАСЕ ПЕЛАГИЋА  

ВОДИ НАС У КОНЦЕПТ ЈЕДНОГ ЗДРАВЉА 

 

1.Др Веселина Раданов Пелагић, Др Зоран Катринка, Дејана 

Кулешевић - Фондација за истраживање и развој, безбедност 

хране и еко здравље, Нови Сад, Србија 

2. Проф. др Марија Јевтић, Медицински факултет 

Универзитета у Новом Саду, ванредни члан Академије 

медицинских наука Српског лекарског друштва 

 

Email: veselina.pelagic@frd.org.rs 

Web: www.frd.org.rs 

 

Васa Пелагић је рођен 1833. у Босни, село Жабари, 

недалеко од варошице Брчко, у не баш сретним временима на 

Балкану и Европи (у различитим изворима наводи се и име 

Васо, управо због везе са Босном). То му није сметало на 

свом путу просветитеља, хуманисте, визионара, писца. 

Велика брига били су му правилан развој младих, не само 

физички већ и образовни, па је тако поставио даљи развој. Он 

је подједнако препоручивао природну националну 

гимнастику (рад на њиви и башти) и школску гимнастику. 

Васо је тврдио да гимнастика мора бити прва међу школским 

предметима. Уз родитеље је веома рано научио да ради, па су 

управо тежачки послови главни узрок што је он у зрелим 

годинама био јак, неустрашив и праведан, поштовао рад и 

стварање корисних вредности у заједници.  

А што се тиче здравља, правилног физичког развоја, 

добре хране, бољег и још вишег праведнијег живота свих 

mailto:veselina.pelagic@frd.org.rs
http://www.frd.org.rs/
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људи, добро је подсетити се шта је написао Васa Пелагић о 

овоме. Његов Народни учитељ (11) је пун корисних савета, 

драгоцена је књига у било којој кући, посебно сада када смо 

затровани разним производима и токсинима, како уобичајено 

коментаришу, за наше добро. Пелагић је био велики 

заговорник здравог живота и здраве хране, здраве природе, 

сматрао је да је дужност сваког човека да буде здрав. 

Васa Пелагић је написао у предговору своје књиге 

„Стварни народни учитељ, давне 1881. године: „Стварни 

домаћи учитељ" наслов је књиге Васе Пелагића из 1881. која 

је, како каже, руковођа за здраве и болесне, за старе и младе, 

родитеље и учитеље, сељаке и варошане (13).  

„У књизи овој гледао је писац да скупи што може више 

чињеница, поука, које треба да зна тежак и занатлија, ђак и 

учитељ, родитељ и сваки други умни и телесни раденик, па 

да умједне себе умно и морално, телесно и материјално 

унапредити и што погоднију, кориснију и смшљенију 

употребу од свога рада и овог производа учинити. Мада је 

ова књига мала, ипак су у њој стављене таке поуке које 

обухватају сав живот и све животне потребе човека. (Васa 

Пелагић)  

„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.“ (Васa 

Пелагић) 

Циљ нашег рада рада је да се сагледа наравоученије Васе 

Пелагића које води у концепт једног здравља и да нас Васо 

Пелагић подсети на значај образовања и промовисања у 

области здравља, хране, чистог ваздуха, чисте воде, физичке 

културе и животне средине. Васа је део наше традиционалне 

културе и први заговорник здравог живота на Балкану, по 
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којем су тада и напредније земље почеле да развијају 

физичку културу у образовању. Својим идејама које је 

објавио у књигама, брошурама и новинским чланцима (мада 

према неким критичарима писаним са одређеном дозом 

наивности), је пуно утицао на радничке и сељачке масе на 

просторима Србије, Хрватске, БиХ, Црне Горе и Бугарске. 

Данас, после скоро једног и по века, можемо слободно рећи 

да горе побројане његове теме нису биле наивност већ 

озбиљан увод у концепт Једно здравље нама на Балкану.   

 

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“.  

Ми живимо у свету у којем су људи међусобно повезани 

са животињама, биљкама, животном средином и са 

парадигмом која подржава промене у сарадњи и дељењу 

информација о концету Једно здравље кроз стратегије и 

стварању партнерствама и образовања (4,10,12,16).  

У књизи „Народни учитељ“ Васa Пелагић је дао 

препоруке и упутства како живети и како од природе узети 

оно најбоље. Он у књизи заправо упућује да је природа та 

која је човеку понудила све и да од самог човека зависи шта 

ће од тога усвојити и применити. 

„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 
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треба да је најпречи задатак наставника и управљача, 

доктора и законодаваца, књиге и друштва.„ (Васa Пелагић) 

Једно здравље је интердисциплинарни заједнички напор 

на свим нивоима, укључујући средње и високо образовање. 

Информације о концепту Једно здравље су потребне за 

наставнике у средњим школама и академску јавност. То је 

потребно и од суштинског је значаја да концептуалне и 

практичне основе Једног здравља разумеју и буду 

интегрисане. Сложеност концепта посебно указује на значај 

образовања на свим нивоима. Посебно пажњу је потребно 

усмерити на ниво средње школе и високог образовања, да се 

имплементира и усвоји приступ (7, 8). 

“Управљачи просвете и школе, ваљало би да уреде, да се 

само пре подне учи наука, а по подне да се ученици одмарају 

од тога и неком телесном раду упражњавају. Држави би 

света дужност била да удешава да све школе и фирме буду 

окружене шумицом, зеленилом, воћкама и другим корисним 

биљем како би на тај начин било вазда чистог ваздуха и како 

би у часу одмора они који раде туда могли прошетати и 

дисати. Творци културе људске то потпуно заслужују.” 

(Васа Пелагић) 

Једно здравље било би лакше да се разуме, ако се прво 

разумеју и да се схвате користи и ризици, компромиси и 

холистички начин решења. Овакав приступ се може 

применити на нивоу локалне заједнице, националном, 

регионалном и глобалном нивоу  подразумевајући међусобну 

комуникацију, сарадњу и координацију, па и заједничко 

управљање.   

„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.“(Васа Пелагић) 
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Одрживи развој и рефлексија на рад Васе Пелагића 

 

Уједињене нације су на самиту одржаном септембра 

2015. године усвојиле резолуцију A/RES/70/1–

 Transforming ourworld:the Agenda for Sustainable Development

.  Агенда 2030 је универзална стратегија. Од држава 

потписница се очекује да мобилишу све ресурсе како би 

циљеви били остварени до 2030. године. Индикатори циљева 

одрживог развоја могу се наћи на званичном УН веб-сајту 

( https://unstats.un.org/sdgs/).  

Влада Републике Србије је директно учествовала у 

развоју и писању Агенде одрживог развоја кроз укључивање 

грађана у процес путем консултација о развојној агенди после 

2015. и директним учешћем представника државе на 

глобалним форумима на којима су дефинисани циљеви 

одрживог развоја (https://rsjp.gov.rs/wp-content/uploads/Srbija-

i-Agenda-2030-novembar-2017.-lat.pdf)  

Радна група (2015) за спровођење Агенде за одрживи 

развој 2030 је била мултисекторална, састављена од високих 

представника 27 ресорних министарстава и других 

организација. 17 циљева Агенде 2030 укључују три димензије 

одрживог развоја: економски раст, социјалну инклузију и 

заштиту животне средине. У 19. веку су се нашле у више 

препорука у Васиним књигама (1, 2). 

 „Да се у току десет до петнаест година поруше све 

нездраве куће, школе, болнице, зборнице, радионице и друго, 

па да се то све сагради према захтевима науке о здрављу и 

да се засеоци, села и вароши пренесу из нездравих места у 

здраву околину. Држава је дужна притећи у помоћ сиротињи 

у таквом корисном препорођају народа.“ (Васа Пелагић) 

Васа Пелагић је писао и разноврсне поуке за економске и 

домаће потребе, о узгајању пшенице, воћа, о врту, о 

сточарству. Пише и како се прави сапун за рубље, о чишћењу 

флека, о кави од жира, о прављењу вина од купине, рибизле. 

Каже да је голема корист од коприве и да је ваља јести док 

https://unstats.un.org/sdgs/
../vpela/Downloads/(https:/rsjp.gov.rs/wp-content/uploads/Srbija-i-Agenda-2030-novembar-2017.-lat.pdf
../vpela/Downloads/(https:/rsjp.gov.rs/wp-content/uploads/Srbija-i-Agenda-2030-novembar-2017.-lat.pdf


КПД „ВАСО ПЕЛАГИЋ“ ПЕЛАГИЋЕВО 

 

118 

 

је млада, јер је корисна против више унутрашњих болести и 

за чишћење крви. 

“Коприва бар има свуда изобиља, а не треба обрађивања 

и труда. Користимо се тим благом”. (Васа Пелагић) 

 

Светска организација за храну (FАО) и рефлексија на 

рад Васе Пелагића 

 

За приоритете о приступу Једно здравље FАО укључује:  

 Јачање система праћења, надзора и извештавања на 

регионалном, националном и локалном нивоу ради 

спречавања и откривања појаве болести животиња и 

зооноза и контроле ширења болести 

 Разумевање фактора ризика, укључујући 

социоекономске и културне карактеристике, за 

преношење болести са дивљих животиња на домаће 

животиње и људе, како би се спречило и управљало 

избијањем болести 

 Јачање капацитета на регионалном, националном и 

локалном нивоу за бољу координацију и размену 

информација између институција и свих 

заинтересованих страна 

 Јачање ветеринарске и фитосанитарне инфраструктуре 

и безбедну храну и хране за животиње од фарме до 

тањира 

 Повећање капацитета прехрамбеног и 

пољопривредног сектора за борбу против и најмањег 

ризика од антимикробне резистенције 

 Промовисање безбедности хране на националном и 

међународном нивоу 

(https://www.fao.org/one-health/en) 

„Није доста да човек сит буде, да напуни желудац, већ 

треба да је здравом и снажном храном нахрањен.“(Васа 

Пелагић) 

https://www.fao.org/one-health/en
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Пелагић је истицао да се мислиоцима мишљење развија 

кад чешће једу младе махуне, боранију, грашак, јаја, 

маслинке, сос од слачице и кад пију коју чашу чаја с лимуном.  

Најава Светског дана махунарки започета је у Светској 

организацији за храну (FАО) 2016. Сигурност хране  (Food 

Security ) је када сви људи у сваком тренутку имају физички, 

социјални и економски приступ довољној, сигурној и 

хранљивој храни, која удовољава њиховим нутритивним 

потребама и потребама за активан и здрав живот. 

Несигурност хране главни је проблем у великом броју људи и 

домац́инстава у сиромашним земљама и земљама у развоју. 

Процењује се да је 795 милиона људи потхрањено. Зато се 

сматра да махунарке могу на више начина допринети 

квалитету и сигурности хране (8). 

 

Светска здравствена организација о концепту Једно 

здравље 

 

Зашто нам је потребан приступ Једно здравље? Више 

врста микроорганизама  инфицирају и животиње и људе 

(заједнички узрочници, зоонозе), јер они деле екосистеме у 

којима живе, односно крећу се и живе у заједничким 

стаништима. Тако усредсређивање само на један сектор не 

може се спречити или елиминисати болест. На пример, 

беснило код људи се ефикасно спречава само циљањем на 

животињски извор вируса (на пример, вакцинацијом паса). 

Микроби отпорни на лекове могу се преносити између 

животиња и људи директним контактом између животиња и 

људи или преко контаминиране хране, тако да је за њихово 

ефикасно сузбијање неопходан добро координиран приступ 

код људи и животиња. 

Информације о вирусима грипа који циркулишу код 

животиња су кључне за одабир вируса за хумане вакцине за 

потенцијалне пандемије грипа. Микроби отпорни на лекове 

могу се пренети између животиња и људи директним 
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контактом између животиња и људи или преко 

контаминиране хране, тако да је за њихово ефикасно 

сузбијање неопходан добро организован и повезан приступ 

код људи и животиња (6, 15). 

Ко чини да приступ једног здравља функционише? 

Многи професионалци са низом стручности који су активни у 

различитим секторима, као што су јавно здравље, здравље 

животиња, здравље биљака и животна средина, требало би да 

удруже снаге како би подржали приступ Једно здравље 

(https://www.who.int/news-room/questions-and-

answers/item/one-health). 

Сарадња између сектора и дисциплина ће допринети 

заштити здравља, решавању здравствених изазова као што су 

појава заразних болести и отпорности на антимикробне 

лекове и промовисање здравља и интегритет наших 

екосистема. Кроз приступ Једно здравље повезујући људе, 

животиње и животну средину, може помоћи у решавању 

појаве и контроле болести, од превенције болести до 

откривања, приправности, реаговања и управљања. На тај 

начин да побољша и промовише здравље и одрживост. 

„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“. (Васа Пелагић) 

 

Васа је, тврде савременици, био румен, крупан човек, 

који је волео добру храну, али никада дуван и алкохол. Чак је, 

свима омиљену кафу, замењивао кафом од жира, напитком 

који је од срца препоручивао. 

 

Светска организација за заштиту животиња и коцепт 

Једно здравље 

 

У свету је здравље људи угрожено са 75% патогена 

животињског порекла, 80% патогена потиче из животиња 

изазивају забринутост због биотероризма, нарушавају 

https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/one-health
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/one-health


ГОРИ ЛИЛА УОЧИ ИЛИНА - 2022. 

 

 121   

 

квалитет хране, 811 милиона људи свако вече оде гладно у 

кревет, да би се прехранио свет до 2050. биће потребно више 

од 75% животињских протеина. У међувремену  20%  

животиња страда од различитих болести у свету (16). Веома 

је важна животна средина и очување биодиверзитета, јер су 

људске активности озбиљно узроковале промене на земљи и 

66% у морима. Губитком 25% шумског покривача људи и 

животиње за узгој су много више у блиском контакту што 

изазива вероватноћу преношења заразних болести. 

(https://www.oie.int/en/what-we-do/global-initiatives/one-

health/#ui-id-;https://youtu.be/Ndfi9 Qbd XVY)  

  

Животна средина 

 

Човек, као појединачно и колективно биће, тежи да 

природу и животну средину види као нешто што је страно 

њему, нешто за освајање и контролу и, ако је потребно, за 

пораз. На овој Земљи је живи свет непрестано променљив, 

али упоран екосистем, коју чине заједнице бића која живе у 

својим стаништима и њиховим нишама (7). 

 

Животна средина и веза са концептом Једно здрављe 

из угла превентивне медицине   

 

Приступ Једно здрављe препознаје, не само важност 

интегрисања људског здравља са животињама, него и 

здравља и животне средине. Уз то, концепт Једно здрављe 

наглашава потребу локалног, али и регионалног и глобалног 

надзора и деловања. Данас и искуство пандемије која је у 

току додатно наглашава значај препознавања есенцијалне 

везе између човека, односно људске популације, домаћих 

животиња, дивљих животиња, животне средине, као и 

опасности и ризика од болести. Концепт једно здравље 

повезан је и са пољопривредом, безбедношћу хране и самим 

тим и са економијом. У времену глобализације, ниједан 

https://www.oie.int/en/what-we-do/global-initiatives/one-health/#ui-id-3
https://www.oie.int/en/what-we-do/global-initiatives/one-health/#ui-id-3
https://youtu.be/Ndfi9%20Qbd%20XVY
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сектор друштва или појединачна професионална дисциплина 

нема довољно знања или ресурса за ефикасно управљање 

ризицима од појаве или поновног оживљавања и 

интензивирања многих заразних болести, али и пораста 

учесталости незаразних болести чије решавање треба 

посматрати и у светлу области које је оквир деловања 

превентивне медицине и јавног здравља (4,5). 

Стварање политике у области животне средине није лак 

задатак. Системско разумевање начина повезивања природе, 

економије и здравља људи је од суштинског значаја за 

идентификацију најбољих расположивих политичких опција. 

То подрзумева : 

 Међународна сарадња, посебно са агенцијама и 

међународним телима Светска здравствена 

организација WHO, Организација за здравље 

животиња OIE и Светска организација за храну FAO, 

представљају важну димензију 

 Боља интеграција Мрежа надзора за болести 

животиња унапређењем сарадње са суседским 

земљама у шири контекст, као што је у оквиру 

Европске суседске политике ENP 

 Сарадња са трећим земљама, посебно са 

приоритетним партнерским земљама на глобалном 

нивоу, као и са земљама проширења и ENP на 

европском и регионалном нивоу, а у чијим оквирима 

се налази Србија. 

 

Концепт Једно здравље 

 

Једно здравље није нов концепт. У књизи „Народни 

учитељ“ Пелагић је дао препоруке и упутства како живети и 

како од природе узети оно најбоље. Он у књизи заправо 

упућује да је природа та која је човеку понудила све и да од 

самог човека зависи шта ће од тога усвојити и применити. 

Слободно се, читајући књигу, може рећи да су зачеци 
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приступа Једно здрављe баш у њој. Он је у својој књизи 

описао многе болести, посебно поглавље су му вода и ваздух 

у којима је нагласио њихов значај у опстанку живота човекa и 

свих живих бића на земљи.   

Једно здравље заиста није нов концепт. Може се 

показати да je порекло приступа и развојa иде у распону од 

Аристотела до Zoobiquity (3). Последице интеракције између 

екосистема, биљака, животиња и људи су обликовали и 

настављају да обликују ток историје и људских догађаја. 

Концепт Једно здравље мора препознати везу између 

животиња и људи и планете коју деле (1, 4, 9).  

Једно здравље препознаје да је здравље људи уско 

повезано са здрављем животиња и нашим заједничким 

окружењем. То је зато што су се променили утицаји на 

њихову међусобну интеракцију.  

Неки људи погрешно схватају и мисле да је једно 

здравље о „свему“, дакле, ако не мора бити ни о чему. Али 

истина је да су размишљање о једном здрављу и 

имплементација потребни у толико много подручја да се 

чини да се ради о „свему“. Разумевање и приступ једног 

здравља је потребан на свим нивоима: академске и 

истраживачке заједнице, владе, индустрије и политике. Једно 

здравље је кооперативни, мултисекторски и 

трансдисциплинарни приступ, који треба да ради на 

локалном, регионалном, националном и глобалном нивоу, 

како би се постигли оптимални резултати здравља и 

добробити препознајући међусобне везе између људи, 

животиња, биљака и њиховог заједничког окружења. 

Васа Пелагић је у својим делима, у којима је писао о 

здрављу, истицао основне хигијенске захтеве и правила за 

уређен живот у кући, болници, породилиштима, за здраву 

околину. Сматрао је да народ треба да се бори за 

равноправну и привредну, научну наставу и подучавање, 

корисне и озбиљне књиге и новине без граница, здраву свест, 



КПД „ВАСО ПЕЛАГИЋ“ ПЕЛАГИЋЕВО 

 

124 

 

организацију рада, солидарност братску и стварни 

хуманитарни напредак.  

„Пословање око воћњака, баште, винограда дивна је 

храна за развијање умне, телесне и моралне снаге. Само 

такво школовање, у светој природи чистог ваздуха, у 

богатој лабораторији васељене је у складу са људским 

потребама“. (Васа Пелагић) 

Васа Пелагић у својим књигама пише и кроз живот се, у 

основи, бави хигијеном, базичном превентивном граном 

медицине. Хигијена се дефинише као наука о здрављу, име 

носи по Хигији, богињи здравља. У фокусу Хигијене је 

изучавање чиниоца животне средине који могу позитивно да 

утичу на здравље настојећи да их промовише и јача. Такође 

се бави и негативним чиниоцима животне средине који 

представљају ризик за здравље са циљем да их смањи на 

најмању могућу меру. Хигијена је на тај начин врло повезана 

са концептом Једно здравље и представља мост између 

медицинских наука и других области и струка које својим 

деловањем могу да унапреде индивидуално и популационо 

здравље. Читајући књиге Васе Пелагића, препознају се 

темељи хигијене, јавног здравља и концепта Једно здравље, и 

са дивљењем се може констатовати колико је снажну визију 

имао и таленат за бављење здрављем.   

Јевтић и сарадници (4,) истакли су да приступ Једно 

здрављe препознаје не само важност интегрисања људског 

здравља са животињама, него и здравља и животне средине. 

Уз то, концепт Једно здрављe наглашава потребу локалног, 

али и регионалног и глобалног надзора и деловања. Данас и 

искуство пандемије која је у току додатно наглашава значај 

препознавања есенцијалне везе између човека, односно 

људске популације, домаћих животиња, дивљих животиња, 

животне средине, као и опасности и ризика од болести. 

Концепт Једно здравље повезан је и са пољопривредом, 

безбедношћу хране и самим тим и са економијом. У времену 

глобализације, ни један сектор друштва или појединачна 
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професионална дисциплина нема довољно знања или ресурса 

за ефикасно управљање ризицима од појаве или поновног 

оживљавања и интензивирања многих заразних болести, али 

и пораста учесталости незаразних болести чије решавање 

треба посматрати и у светлу области које је оквир деловања 

превентивне медицине и јавног здравља (4,6). Индивидуално 

здравље, према дефиницији, не подразумева само одсуство 

болести, него потпуно психичко, физичко и социјално 

благостање. За достизање здравља људи неопходно је чувати, 

одржавати и стварати услове (између осталог и спољне – 

животне средине) за максималну реализацију. У супротном, 

оваква дефиниција здравља данас представља не само 

недостижан циљ, него и лицемерно постављен циљ. Са друге 

стране, јавно здравље описује се као наука и уметност 

превенирања болести, продужења живота, унапређења 

физичког здравља и ефикасности кроз организоване напоре 

заједнице за санацију околине, контролу инфекција у 

заједници, едукацију о принципима личне хигијене, 

организовање здравствене службе за рану дијагнозу и 

превентивну терапију болести и развој социјалних 

механизама који ће обезбедити да свака индивидуа у 

заједници има одговарајући стандард и услове живота који ће 

јој омогућити да очува здравље. Ове дефиниције можда 

недовољно истичу значај животне средине у реализацији 

циљева у вези са достизањем здравља, како индивидуалног, 

затим популационог, као и јавног здравља (4,5).  

Концепт Једно здравље може да се примени на нивоу 

заједнице, поднационалног, националног, регионалног и 

глобалног нивоа. Затим, може да се ослања на заједничко и 

ефикасно управљање, комуникацију, сарадњу и 

координацију. Са имплементираним приступом „Једно 

здравље“, људима ће бити лакше да боље разумеју заједничке 

користи, ризике, компромисе и могућности за унапређење 

правичних и холистичких решења. 

 



КПД „ВАСО ПЕЛАГИЋ“ ПЕЛАГИЋЕВО 

 

126 

 

Дефиниција концета Једно здравље - Један 

здравствени панел високог нивоа стручњака (One Health 

High-Level Expert Panel - OHHLEP) 

 

Четири организације раде заједно на интеграцији 

концепта Једно здравље, како би се боље припремило за 

превенцију, предвиђање, откривање и реаговање на глобалне 

здравствене претње и промовисање одрживог развоја. 

Важност успостављања дефиниције једног здравља је прво 

указао OHHLEP, а касније су се сложила четири партнера 

FAO, OIE, UNEP-а и WHO, да се развије заједнички језик и 

разумевање око једног здравља.  

https://www.onehealthcommission.org/ 

 

Међусобна повезаност човек-животиња-средина  

 

Зоонозе се јављају у међусобним односима човек-

животиња-средина, у контексту екосистема – од локалног до 

глобалног. Један од основних епидемиолошких модела 

узрочности болести, епидемиолошка тријада, укључује 

агенсе, осетљивог домаћина и окружење са условима у 

којима ће се омогућити настајање патологијe. Унутар ове 

тријаде можемо пронаћи векторе који преносе узрочнике 

домаћину. Елиминисање било ког од ових елемената може 

спречити болест. Међутим, ово је само врх леденог брега: 

узрок болести је много сложенији, а узрочна мрежа многих 

фактора мења вероватноћу појаве болести. Током средине 

двадесетог века достигнућа у јавном здрављу донела су ниво 

оптимизма: заразне болести су биле у паду, због добрих 

санитарно-хигијенских и медицинских пракси. Смртност 

деце је почела да се смањује, глобални животни век је почео 

да расте; међународна глобална финансијска помоћ ушла је у 

борбу против сиромаштва у земљама у развоју. Међутим, 

оживљавање зооноза (болести заједничке људима и 

https://www.onehealthcommission.org/
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животињама) у последње три деценије разбиле су основу за 

оптимистичке прогнозе скорог нестанка епидемија.    

(https://www.onehealthcommission.org/en/why_one_health/

what_is_one_health/). 

 

Области којима је хитно потребан приступ Једно 

здрављe, на свим нивоима академске заједнице, владе, 

индустрије, политике и истраживања, због нераскидиве 

међусобне повезаности здравља животиња, животне средине, 

људи, биљака и планете: пољопривредна производња и 

коришћење земљишта, животиње као стражари за откривање 

и реаговање агенаса животне средине и загађивача, смањење 

отпорности на антимикробне лекове, биодиверзитет / 

медицина очувања, климатске промене и утицаји климе на 

здравље животиња, екосистема и људи, потребе клиничке 

медицине за међуодносом здравствених професија, 

комуникације и домет, компаративна медицина: заједништво 

болести међу људима и животињама као што су рак, 

гојазност и дијабетес, припремљеност и одговор на 

катастрофе, надзор, превенција и одговор на болести, како 

заразних (зооноза) тако и хроничних болести, економија / 

сложени системи, цивилно друштво, здравствене заштите 

животне средине, безбедност и сигурност хране, глобална 

трговина, трговина и безбедност, веза човек – животиња, 

очување природних ресурса, ризици за здравље на раду, 

здравље биљака / земљишта, стручно образовање и обука, 

следећа генерација професионалаца посвећених концепту 

Једно здравље, јавна политика и регулатива, истраживања, и 

основна и примењена, безбедност и сигурност воде,  

добробит животиња, људи, екосистема и планете (4,7,8,16).  

“Управљачи просвете и школе, ваљало би да уреде, да се 

само пре подне учи наука, а по подне да се ученици одмарају 

од тога и неком телесном раду упражњавају. Држави би 

света дужност била да удешава да све школе и фирме буду 

окружене шумицом, зеленилом, воћкама и другим корисним 

https://www.onehealthcommission.org/en/why_one_health/what_is_one_health/
https://www.onehealthcommission.org/en/why_one_health/what_is_one_health/
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биљем како би на тај начин било вазда чистог ваздуха и како 

би у часу одмора они који раде туда могли прошетати и 

дисати. Творци културе људске то потпуно заслужуј.” (Васa 

Пелагић) 

„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“. (Васa Пелагић) 

Кроз комбиновану енергију четири организације, у 

развоју је свеобухватни Глобални план акције за Једно 

здравље, који подржава и саветује (OHHLEP). Овај план има 

за циљ да уведе и техничке и организационе послове Једног 

здравља на глобалном, регионалном и националном нивоу, 

подршка земљама у успостављању и постизању националних 

циљева и приоритета за интервенције, мобилисати 

инвестиције, промовише приступ целокупног друштва и 

омогући сарадњу, учење и размену између региона, земаља и 

сектора. 

„Једно здравље“ представља интегративни и системски 

приступ здрављу, заснован на схватању да је здравље људи 

уско повезано са здравошћу хране, животиња и животне 

средине и здравом равнотежом њиховог утицаја на 

екосистеме које деле. Ове међусобне везе и рањивости су још 

једном демонстриране пандемијом Ковид-19. Председници 

FAO, OIE, UNEP-а и WHO су се састали у новембру 2020. на 

Париском мировном форуму, да додатно унапреде своју 

међусекторску сарадњу стварањем мултидисциплинарног 

Панела стручњака високог нивоа за једно здравље (OHHLEP) 

уз подршку владе Француске и Немачке. 

Дефиниција препознаје здравље људи, домаћих и дивљих 

животиња, биљака и ширег окружења (укључујући 

екосистеме) који су уско повезани и међузависни. 

Овај приступ мобилише више сектора, дисциплина и 

заједница на различитим нивоима друштва да раде заједно на 

неговању благостања и суочавању са претњама по здравље и 

екосистеме, истовремено се бавећи колективном потребом за 
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чистом водом, енергијом и ваздухом, безбедном и хранљивом 

храном, предузимајући мере о климатским променама и 

доприносу одрживом развоју  

(https://www.onehealthcommission.org/) 

 

Сто четрдесет и једну годину пре : 

 

(Васa Пелагић) „Ово што једемо и пијемо прелази у крв, 

а наша крв биће таква, каква је наша храна пиће и ваздух. 

Није доста да човек сит буде, да напуни желудац, већ 

треба да је здравом и снажном храном нахрањен.“   

Међутим, данас ову лекцију многи још увек нису 

научили. У овом времену живимо са пандемијом Covid 19  и 

решавању здравља људи, здравља животиња и заштите 

животне средине. Добри познаваоци концепта (3). Једно 

здравље и заједничког живота на планети који је довољно 

нарушен и хитно се мора побољшавати, посебно 

промовишући Глобалне циљеве одрживог развоја (SDGs). 

 

Веза концепта Једног здравља и одрживог развоја  

 

 Промоција концепта Једно здравље (лекари, 

ветеринари, агрономи, еколози, биолози и друге 

специјалности) 

 Укључивање младих стручњака   

 Антимикробна резистенција (АМР) представља 

озбиљну претњу за здравље људи и животиња, за живот и 

безбедност хране и поставља важна питања о улози нашег 

окружења и ширењу отпорних организама. 

Микроорганизми природно производе антимикробне 

производе и користе их у борби за преживаљавање, 

међутим правилна употреба антибиотика утиче на 

смањење ширења АМР.  

 Антимикробна средства се широко користе за 

људе, у узгоју животиња, аквакултури, пчеларству, за 

https://www.onehealthcommission.org/
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кућне љубимце и биљке, не само за лечење инфекција, 

већ и за контролу болести, профилаксу и промоторе раста 

животиња за производњу хране. У зависности од 

третиране врсте и одређеног коришћеног лека, проценат 

дозирања који се апсорбује или метаболише од стране 

поједине животиње или човека, креће се од само 10% до 

преко 80%, а остатак се излучује као активно једињење 

преко урина и фекалије у животну средину. Земља је 

загађена антимикробним супстанцама (4,7,10). 

 

ЗАКЉУЧАК  

 

Данашњи савремени концепти уз сву технологију и 

дигитализацију која је у замаху, и даље се држе суштински 

истих приоритета у мало другачијем руху. Уз велико жаљење 

се мора признати да снажне поруке др Васе Пелагића, многе 

препоруке и ставови које нам је оставио у књигама и даље 

нису довољно читане и прихваћене, јер да јесу – били бисмо 

и здравији и пажљивији према природи, и са више бисмо се 

поштовања односили према другим живим бићима. 

Учитељима народним, посланицимаи 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. (Васa 

Пелагић) 
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„Стављамо у аманет пријатељима ... да ово дело 

...прештампају , које треба да буде удешено према развитку 

науке и животним потребама народним ...“ (Васa Пелагић) 

Јован Скерлић, близак Пелагићев пријатељ је рекао: 

"Оно што ће остати од њега, то нису ни његове књиге, 

ни идеје, но живи пример који је дао, пример несаломљиве 

воље и апостолске енергије, пуно сагласности између идеје и 

живота, цео један живот страдања, завршен, мученичком 

смрћу!" 

 

Једно здравље је тимски умрежени рад вођен изазовима 
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ЗДРАВКА БАБИЋ 

Требиње – Република Српска 

 

ЉЕКОВИТЕ ТРАВКЕ У ПОЕЗИЈИ 

или 

Рецепти Васе Пелагића у лијечењу душе 

 

„Да могу од камења да створим свираче, и од песка 

језерског играче, и од лишћа свих гора певаче, да ми 

помогну славити Господа. Те да се и глас земље чује међу 

хоровима ангелским.“ 

Епископ Николај 

Молитве на језеру 

 

У времену Короне и времену када смо све болеснији и 

када цјелокупна наука не успијева да се избори са 

болестима и пороцима савременог човјека, када се људи 

одричу од вјере, од језика, породице и проналазе утјеху у 

алкохолу и наркоманији, риалити програмима, чини се да 

су пјесници одлучнији него икада да се поезијом боре за 

суштину живота.  

Поезија је начин размишљања, један од начина 

самоспасавања и општедуховног самоисцјељења, морал, 

човјечност, љубав, пјевање, живот. На друштвеним 

мрежама се све више срећемо са потребом обичног човјека 

да пише поезију, да и сам нуди своје риме свима онима 

којима је потребан лијек за душу, да се ухвати у коштац са 

процесом обезбожења које је кроз историју нанијело зло 

људима. Ипак смо схватили да су наши стари били и 

свјеснији и паметнији и да су радили све боље од нас. У 

свакој кући се Пелагићево Јеванђеље здравља преносило са 

дједа на унука, а његов Народни кувар увијек био при руци 

женама, као најбољи животни уџбеник. 

Васо Пелагић је и сам био чедо Божије и са искреном 

унутарњом смјерношћу критиковао власт и све који су и 
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тада народ водили путем општег бешчашћа, заговорник 

природне тишине и праћења биолошког сата, научник који 

се залагао за природни божији ритам.  

Ипак, дужност пјесника је да буде здрав прије свега, да 

му дисциплина духа буде стил живота. Не постоји лак 

начин да духовно оздравимо, ако због комплетног начина 

живота оболимо. Пјесници воле и презиру. Помажу и 

наносе штету. Пружају руку и заривају нож. Истовремено 

вјерују и сумњају. Често се питамо: Зашто смо болесни, 

зашто нас ни сунце не грије као прије? 

Опомиње ли нас очајна садашњица и рај који смо 

изгубили? 

Зашто је пјесник на путу да изгуби тајне православне, 

а био је Христолик? 

Зашто су му клонуле руке? 

  Зашто чезне за висовима и у општем очају, у борби 

са сопственим душевним ранама „воли да краде“ туђе 

стихове и шећером заслађује „слатке дубине душе“? 

  Моја препорука савременим пјесницима је 

превентивна духовна медицина као стил писања и живота, 

по рецепту Васе Пелагића: 

  „Умовање чистог разума, исток и сунце, камен и 

роса, правда и света побједа. 

  „Промисао Господња да жедан пјане напаја и врли 

свијет добрим науком обрадује, да се канемо зле ћуди, да 

не паднемо у вјечне муке, да се прихватимо Божијих 

дарова, да не тонемо у дубину неразума, несвјестице и 

неумњења.“ 

Може ли пјесник као Мајка Видарка подмладити своју 

нацију и своју хришћанску душу? Може ли у сваки стих 

удјенути љековиту травку? 

Јер поезија је души потребна као љековита травка, а 

свака травка је „травка живота или смрти“, а коријен 

изданак. 
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Училе су нас наше баке да морамо избјегавати отровне 

травке. „Танка је линија између лијека и отрова.“ 

Вратимо се Божијем ритму и одрекнимо свега онога 

што ће нас убити прије времена. 

Природа је непресушан извор инспирације за пјеснике 

и умјетнике, јер они лакше допиру до њене љепоте. 

Уронивши у свијет шума, поља, цвјерних вртова, пјесници 

„лијече душу“ и откривају у природи изворе моралне 

утјехе. 

Хришћански обичаји паљења лила, пламтећа српска 

традиција, је дио богате српске баштине и има врло јаку 

симболику. Све око ватре, око огња и пламена за хришћане 

је свјетло. Огањ просвјетљује, грије, али и разара и 

преобликује. 

„Орачи, није главно ваше орање но Господ што 

посматра. 

Певачи, није главно ваша песма но Господ што слуша. 

Спавачи, није главно ваше спавање но Господ што 

бди.“ 

Сачувајмо душу! 
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ЈЕЛЕНА ШКРБИЋ 

Брод – Република Српска 

 

ДУША ЈЕ ПРИРОДА  

 

Ja сам поетеса природе и душе 

Жена сам етике а не технике 

Шетам градом и скупљам смеће 

Око мене увек мирише само цвеће 

 

Поклањам се дрвећу и ветру у коси 

Најлепше ми је бити дете у јутарњој роси 

Сунце ми лице светлошћу краси и греје 

Месец се сваку ноћ са мном у сну смеје 

 

Очисти природу драги, мили човече 

Немој бити бахат и лењ буди узор и екоген 

Диви се лепоти која те окружује и воли 

Свака флаша, кеса ову поетесу растужује и боли 

 

Бог нам је дао сву благодат и красоту  

Зато негујмо природу и дивимо се животу 

Не будите груби, будите еколошки људи 

Зато вас молим не бацајте више смеће 

 

Већ га покупите и одложите у канте и вреће 

Чувајмо природу јер од ње смо потекли 

Све што видимо и имамо она нам је дала  

Доста више неосвештених особа и зала 
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Душа је природа, наша водиља и храна 

Зато ће ова поетеса увек да је брани 

Моја душа мирише на каранфиле и зову 

Могу само живети у еколошком соју 

 

Руке купе све што мојој природи штети 

Неће ми моју природу нико никад узети 

Душа је природа, не дам своје реке и мора 

Васо Пелагић је моја инспирација и гора 

 

Душа је природа, не дам своје птице лепе 

Душа је природа, не дам своје шуме и оранице 

Душа је природа, не дам је ни за какве кованице 

Вечно ћу волети само природу и неба границе  
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МАРКО Љ. РУЖИЧИЋ 

Гнионица – Република Српска 

 

ВАСИ ПЕЛАГИЋУ 

 

Бјелоперка, белоперка дивизма 

биљка за све бољке 

 

Латински назив: [ Verbascum thapsus ]  

Њемачки назив: [ Königskerze ] 

 

 

Бјелоперка, белоперка, у народу 

позната и као дивизима, дивљи табак, 

свећник и вучји реп, је двогодишња 

биљка чија стабљика може достићи 

висину и до два метра. Цвјетови су јој 

жути са бијелим или црвенкастим 

прашницима, а расте уз путеве и 

потоке, на пјешчаним, сунчаним и 

каменитим мјестима и ливадама. 

Свјежи цвјетови не-мају пријатан мирис, а осушени 

миришу на мед. Богати су калцијумом, сапонинима, а 

садржи и шећер и мало етеричног уља. Одисеј је ову 

биљку, која код нас расте као коров, носио узасе као 

заштиту од чини чаробнице Кирке и урока. Римљани су је 

брали изговарајући магичне ријечи, а хришћани су 

освјештаним букетићима, у којима су обавезно били 

цвјетови бјелоперке, кадили куће на Јовањдан. 

Шта лијечи: Уље од бјелоперке се показало као одлично 

средство за мазање болесних очију, као лијек против реуме 

и костобоље. Чај од осушених цвјетова најбоље помаже 

код запаљења дисајних путева, а посебно ублажава суви 

кашаљ који се јавља увече и у току ноћи. Препоручљива 

је и против астме, отежаног дисања, дрхтања, нервозе, 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kleinbl%C3%BCtige_K%C3%B6nigskerze
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сметњи у срчаном ритму, болова у желуцу и неуралгија, 

а олакшава и излучивање мокраће и зноја. Облоге од овог 

чаја су благотворне за гнојне ране, отоке, чиреве, мокре 

лишајеве и друга кожна обољења. Помијешана са другим 

љековитим биљкама, бјелоперка је одлично средство 

против болести плућа, нарочито сувог кашља, болова у 

грудима и чирева, гастритиса. 

 

ПРОВЈЕРЕНИ РЕЦЕПТИ 

 

Лијек против прехладе: Цвјетове бјелоперке помијешати 

са једнаким дијеловима подбјела, бијелог и црног сљеза и 

жалфије. Три велике кашике мјешавине прелити са пола 

литре кључале воде, додати три велике кашике меда, 

поклопити и оставити да одстоји сат времена. Проциједити 

и пити једну до двије шољице дневно. Овај чај је идеалан и 

за лијечење бронхитиса, а пије се по једна велика кашика 

на сваких сат времена. 

Уље за масажу: Напунити флашу до пола ситно 

исјецканим цвјетовима бјелоперке, прелити их маслиновим 

уљем, затворити боцу ватом да може да дише и оставити 

40 дана да стоји на сунцу. Болно мјесто неколико пута 

дневно масирати овим уљем. 

Уље за лијечење ушију: Свјеже цвјетове бјелоперке 

прелити бадемовим уљем. Оставите на топлом мјесту да 

одстоји двије недјеље па уљем мазати унутрашњост уха 

два-три пута дневно. Ако имате проблема са слухом, 

укапати три капи у ухо. 

 

Од Дивизме се, са домаћом ракијом, праве разни ликери, 

еликсири за масажу тијела... 

 

Из књиге: „ГНИОНИЦА КРОЗ ВИЈЕКОВЕ“, 

Марко Љ. Ружичић, 2012. стр. 595. 
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Боквица средња 

латински назив: [Plantago major 

L.] (женска, широколиста 

боквица)  

латински назив: [Plantago lance-

olata L.] (мушка, усколиста 

боквица) 

латински назив: [Plantago, media 

L.] (средња боквица)  

Боквица  је једногодишња ниска 

биљка која код нас расте поред 

путева, канала, по ливадама, 

пашњацима, двориштима и 

шумама. Има више врста 

боквице које се међусобно разликују по листовима и 

цвјетовима. За лијек се користе: женска, широколиста 

боквица (Plantago major L.), мушка, усколиста боквица 

(Platago lanceolata L.) и средња боквица (Platago media 

L.). 

Употреба: Боквица је омиљен народни лијек који скоро 

сви познају и употребљавају. Могло би се рећи да се ни 

један лијек не употребљава тако често као боквица. Свако 

зна да је на посјекотину најбоље привити лист боквице јер 

су у њему откривени фитонциди (Фелклова), а они 

заустављају крварење. Лист боквице дјелује против 

разних упала коже и слузнице, појачава лучење 

течности у плућима и тиме олакшава искашљавање 

густе суве слузи из органа за дисање; смањује учестано 

мокрење и повољно дјелује на органе за варење: пролив, 

катар, грчеви, чир на дванаестопалачном цријеву и 

желуцу. Користи се за ублажавање напада кашља.  
Лијечење убода пчеле, осе, стршљена: Више листова 

боквице изгнијечити прстима формирати малу лоптицу и 

ставити је на болно мјесто. Исто важи за огреботине, лаке 
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повреде и опекотине. Стављање изгнијечених листова на 

болно мјесто одмах ублажава болове. 

Крварење из носа: Изгнијечити листове боквице њен сок 

исциједити на длан, а затим га увући у ноздрву која 

крвари. Сок боквице дјелује на крвне судове, па се они 

скупе и затворе.  

 

Боквица женска 

[Plantago major] је јестива и садржи: бјеланчевине, шећер, 

масна уља, витамин Ц, лимунску киселину, танин, пектин, 

сапонизид, фитонцид, слузи. За јело се користи лист који 

се бере од маја до септембра. 

Народна имена: вела боквица, велики трпотец, велики 

трпутац, женски жиловлак, жилавац, марина боква, мушка 

боквица, пасквица, питома боквица, тарпотац, тарпудац, 

терпут, челник, широки трпутац.  

Ммуш ка боквица: буквица, главор, дуга боква, дуги 

трпутац.  

Женска боквица: жиловљак, коњско ребро, крепотец, мала 

буквица, мушки жиловлак, попова лозица, трепутац, 

трипотец, тропутац, црноглавац.  

Средња боквица: боква, женска боквица, средња боква, 

средња буквица, трипутац, тропутац, широки прпотец. 

 

Боквица мушка 

Латински назив: [Plantago lanceolata] 

Народни назив: коњска ребра, мала боквица, кончула, 

жиловлак.  

Опис биљке: Мушка боквица је трајна биљка са 

приземним, уским, голим и жилавим листовима. На 

листовима је наглашено 3 до 5 проводних жила. Цвијетна 

стабљика је усправна и без листова, а завршава 

зеленосмеђим цвијетним класом. Боквица је 

распрострањена по цијелој Европи, а расте по ливадама, 

поред путева, око кућа и по свијетлим шумама. За лијек се, 
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прије цвјетања, скупљају коријен и листови, а сјеме тек 

након сазријевања. 

Љековито дјеловање: У медицини се више цијени мушка 

боквица (Херба Плантагинис ланцеолатае). јер мушка 

боквица садржи многе љековите материје које јој дају моћ 

у лијечењу свих обољења органа за дисање. Изврстан је 

природни лијек код астме, упале плућних бронхија, 

кашља, (рипавца) хрипавца, чак и код туберкулозе 

плућа. За лијек се највише користи лист од 

широколисних врста за ране и облоге. Чај од листова 

боквице треба пити што је могуће топлији. Свјеже 

згњечено лишће служи као облога која се ставља на мјесто 

убода инсекта или уједа змије, облоге се стављају и код 

врућих отока и рана које тешко зарастају.  

 

Из књиге: „ГНИОНИЦА КРОЗ ВИЈЕКОВЕ“, 

Марко Љ. Ружичић, 2012. стр. 599/600/601. 

 

 

БРЕЗА 

 

Латински назив: [betula pendula] 

Народни назив: брез, брезуша, бриза, 

бризовина, метлика. 

Опис биљке: Постоје двије врсте бреза, 

бијела или обична и цвијетна или 

сјеверна бреза. У лијечењу љековитим 

биљем обије имају једнаку вриједност. 

Бреза расте до десетак метара висине, 

има танке, витке гранчице и бијелу 

глатку кору која се може љуштити на танке листиће као 

папира. Листови на петељкама су косо четвртасти или 

троугласти, зашиљени и на крајевима назубљени. Брезу 

можемо наћи скоро на сваком мјесту земљине кугле.  
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Љековити дио биљке: Од брезе се употребљава лишће, 

пупољци и кора. Лишће, (бетулае фолиум), је специфичног 

горког, опорог укуса и мириса, а бере се у прољеће док је 

младо али када је у потпуности развијено. Треба га 

сушити у хладу и на промаји, а садржи око 8% танина, око 

8% шећера, мало етеричног уља (0,05%). За лијек се 

скупљају сок (назива се и БРЕЗИНО ВИНО) и ресе. Сок се 

вади крајем фебруара и марта. Кора се прикупља у 

прољеће и јесен. Пупољци садрже много етеричног уља, 

али немају витамина Ц, кога највише има у листовима. 

Етерично уље пупољака повољно дјелује на дисајне 

путеве.  

Љековито дјеловање: У прољеће, кад крену сокови, 

пробуши се рупа у стаблу, у њу се стави танка цјевчица 

помоћу које добијамо брезов сок. Послије тога рупа се 

затвори дрвеним клином. Из једног стабла се може дневно 

накупити око 4 - 5 литара сока, а око 170 л у сезони! Често 

бушење истог стабла штетно делује на дрво и смањујуе му 

отпорност према гљивичним заразама. У соку се налази 

шећер, а уколико га ставимо на ватру да проври, доби-

ћемо брезово вино. Сок и вино су одличан лијек за 

лијечење артеросклерозе, гојазности, бубрежног камена 

и других бубрежних болести. 

Од пупољака и листова брезе припрема се чајни 

уварак (преливање биљке врућом водом), тако да се тај 

чај не смије кувати! Користи се као један од најбољих 

природних диуретика. Брезин чај је једно природних 

средстава за излучивање мокраће.  

Са чајем од листова помажемо излијечењу болесних 

органа, односно спречавамо љихово обољење од сувшне 

воде у организму (бубрези, бешика, јетра, зглобови итд.). 

Чај од брезиног лишћа не треба често пити, јер има и 

другог љековитог биља са сличним дјеловањем у погледу 

излучивања урина, али се брезин чај препоручује за 

растварање бубрежних каменица и њихово безболно 
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излучивање. Брезино лишће се користи врло успјешно за 

лијечење кожних болести: лишајева, разних дерматида, у 

виду љековитих купки.  

 

Из књиге: „ГНИОНИЦА КРОЗ ВИЈЕКОВЕ“, 

Марко Љ. Ружичић, 2012. стр. 603/604. 

 

 

ГУЈИНА ТРАВА 

 

Латински назив: [Silybum marianum 

Compositae] 

Гујина трава је крупна, снажна 

двогодишња, зељаста биљка, висока до 

150 цм, која личи на шарен бујан 

чичак. Цвјетови и листови су 

бодљикави, а листови тиграсто 

прошарани бијелим пругама. Цватне 

главице су крупне и црвени, цвјета 

цијелог љета, а почиње цвјетати тек у 

другој години. Расте крај путева и 

насеља. Од гујине траве се употребљава зрио плод, рјеђе 

лист (Силyби фруцтус ет фолиум). Главни љековити 

састојци су тирамин и хистамин. У плоду има 0,1% 

етерског уља, мало танина, флавоноида, масног уља, 

бјеланчевине, разних шећера и других угљених хидрата и 

смоле. Захваљујући присуству тирамина плод повећава 

крвни притисак.  

Употребљава се против астме, сенске грознице, 

главобоље и копривњаче али и као горко средство за 

јачање послије тешких операција и болести. У народу се 

употребљава за ублажавање напада жучи, против 

шећерне болести, затвора, за лијечење хемороида и др. 

Припремају се чајеви против ниског притиска, за 
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јачање, бољи апетит, против морске болести, сметње у 

жучи (камен, болови) и против шећерне болести. 

Постоје два општа правила за припрему чаја. Један је пота-

пање у кључалој, а други у хладној води. Да не би било 

дилеме како припремити чај довољно је држати се управо 

поменутог општег обрасца.  

Први начин: надземни дио биљке, листове и цвјетове, 

(херба), припремамо у кључалој води на следећи начин: 

једну супену кашику чаја прелити са два децилитра 

кључале воде и оставити да стоји тридесет минута. 
Затим проциједити и пити три пута дневно по два 

децилитра незаслађеног чаја. 

Други начин: Коријење, плодови, коре, ризоми се 

припремају у хладној води на следећи начин: једну супену 

кашику чаја прелити са два децилитара хладне воде и 

загријавати до кључања па оставити да стоји 

тридесет минута. Кад одстоји чај треба проциједити и 

пити три пута по два децилитара, такође, незаслађен. Ако 

неко има потребу да заслади чај било би пожељно да то 

буде мед. 

Народна имена: осим наведених ево још неколико 

народних имена: бијели стричак, госпин трн, дивји 

артичок, магарећа салата, осљебад, ошебаљ, сјекавица, 

шарена бадељка. 

 

Из књиге: „ГНИОНИЦА КРОЗ ВИЈЕКОВЕ“, 

Марко Љ. Ружичић, 2012. стр. 616/617. 
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НАТАША СИМИЋ 

Лозница – Србија 

 

ВАСО ПЕЛАГИЋ 

 

Далеко испред свога времена, 

био си и остао пример многима. 

Да ли је ствар природе или гена, 

На сваком кораку помагао си људима. 

 

Борио си се када било је најтеже, 

Веровао у идеју, живео за слободу. 

И када те непријатељ оковима стеже, 

одано и часно служио си људском роду. 

 

Хапсили су те и стално прогонили. 

Мислили су да ћеш одустати од свега. 

Ружну слику о теби сами су створили, 

у души си остао слободан од стега 

 

Био си просветитељ и народни лекар. 

Знањем својим спасао си многе душе. 

Живот за тебе био је велика ствар, 

ти си изворска вода у данима суше. 

 

Не дамо да се успомена на тебе угаси, 

и зато данас твоје име славимо. 

Молимо за сваког човека да се спаси, 

јер дело твоје не смемо да заборавимо! 
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РАДА ЂОШАН КИТИЋ 

Модрича – Република Српска 

 

ПОСАВСКОМ ТРИБУНУ  

 

Питање ме једно од давнина мучи,  

како ли је дошло до тог да се учи?  

Ко лекције смишља, како ли их прави?  

Што баш Светог Саву школа слави?  

 

Рекох само једно, оно замал' триста!  

Чија ли је она поносита биста,  

што кроз Посавину громким звони гласом?  

О чем' се питаше Пелагића Васо 

  

док му пришиваху разне етикете?  

Да л' мишљаше тада, док је био дијете,  

да ће бити сужањ властитога рода?  

Хоће л' имати кућу и свога порода?  

 

Зашто га не чују оглувјели људи,  

шта природа каже, колико им нуди?  

Јесу л' сви слијепи, што им око лута,  

кад не виде даље од свога капута?  

 

Шта је поручила златокрила жуна,  

је л' и она знаде посавског трибуна?  

Што издају срамну учинише твоји?  

Ждеру ли их гријеси ил' их гријех гоји?  

 

Да л' ће Посавина чути ријеч пјесника,  

засјати у духу Васинога лика  

и уз све почасти, славе и плотуне,  

поклонит се теби, велики трибуне? 
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РАТКО ПОПОВИЋ 

Шњеготина, Челинац – Република Српска 

 

ЖИВОТ ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 

 

Од рођења па до гроба, 

ходао си стазом тешком. 

Живио си у зло доба, 

борио се са вртешком! 

 

Вољели те никад нису 

тирани из мрачне луке. 

Много пута стављали су 

лисице на твоје руке! 

 

Из духовног твога блага, 

плода знања и поштења, 

народу је расла снага 

као трава из коријења! 

 

Послије тебе и Кочића, 

храброг лава са Змијања, 

елита се политичка 

пред туђином само клања!  

 

Уз народ сте стално били, 

ваше жеље још не труну! 

А Кочић је на Змијању 

исмијао бечку круну! 
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Монаштво си оставио 

и уз народ храбро стао. 

Сам си себе рашчинио 

и живот за прогрес дао! 

 

Учио си своје ђаке, 

а за плату ниси пит'о, 

и тада је у држави 

ниц'о кукољ, а не жито! 

 

Да је тако потврђује 

непролазна твоја слава! 

А власт срамно наређује 

да се спали "Народна права"! 

 

Твоје књиге биће живе 

и живјеће док је свијета 

јер су оне плодне њиве 

родољубље из њих цвјета! 
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СМИЉАНА БОЖИЋ 

Београд – Србија 

 

НАРОДНИ УЧИТЕЉ 
 

Све Божије апотеке 

Теби су блиске биле, 

Искуства си преносио 

Од давнина у времена нова. 

 

Биљке су ти миле биле, 

Све од смиља и босиља, 

До хајдучке траве и жалфије, 

Оставио књига доста 

За лечење и за здравље. 

 

Апшен и тамничен био 

И од својих и од туђина, 

Израстао у часнога српског сина, 

На понос своме роду, 

Учитељ и ерудита. 

 

Диви ти се сав честити српски род, 

За велико знање, 

Велику храброст, одлучност, 

Упорност, посвећеност 

И велику вољу. 

Спајао си неспојиво, 

Умна глава дела дала... 

 

Увек си се као феникс издизао 

Са идејама новим, 

У вечност часну уткан, 

Ко сви српски великани 

Изникао из народа 

Остао у незабораву. 
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III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Људи и догађаји 

у мом завичају 
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АЛЕКСАНДАР ЦИГАНОВИЋ 

Сремска Митровица – Србија  

 

ОПРОШТАЈНА ПЕСМА  

МИТРОПОЛИТУ АМФИЛОХИЈУ 

 

Драги наш ђедо, ти оде без поздрава, 

још за тобом пати твоја Црна Гора. 

 

Ти прође крај многих планина и гора, 

а на уму ти беше само једно: 

"Светиња се обновити мора". 

 

Многе цркве и манастире обновио ти си, 

стизао си свуда по снегу и киши. 

Гонила те љубав ка Христу и вери, 

Твоја рајска душа сада се весели. 

 

Хвала драгом Богу што имасмо Тебе, 

такве успомене никада не бледе. 

Нисам те видео баш пуно пута 

ал' сам знао да те води Божија рука. 

 

Поглед продоран, алʼ осмех благ, 

увек да помогнеш био си рад. 

Kрасила те мудрост и дар говорништва, 

кад више си говорио, реч ти је била тиша. 
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Знао си да допреш до срца људи 

и пламен вере у њима разгориш, 

И дан данас свако се још чуди, 

Волели би смо да се опет појавиш. 

 

Утеху си нам дао и радост обећао, 

многе књиге ђедо Ти си написао. 

Још памтимо Твоје савете, 

а наша срца често те се сете. 

 

Оставио си неизбрисив траг, 

И свакоме Ти био си драг, 

Небеса се радују Твоме доласку, 

а ми смо тужни по Твоме одласку. 

 

Моли се за нас, о Владико Свети, 

да се Христос и нас грешних сети. 

Покајмо се људи и приђимо вери, 

то је оно што и Ђедо жели. 
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АНЂА Г. ШУШИЋ 

Гајдобра, Бачка Паланка - Србија 

 

ЛЕТЊА ТУЧА 

 

Задрхта сунце и повуче се. Навукоше се облаци, 

паперјасти и разиграни, лагано се увијајући у сиви огртач 

који закрили све. Свену, домало и разгрме. Удари гром, 

дрво се располути и клону. Сила природе је 

незаустављива… Небо паде на земљу, грмљавина учеста. 

Није то лагана вожња светог Николе. То је тутњава 

ватрених потковица, космички бес; то је сила Божија. 

Крупне кишне капи задобоваше и за кратко време, 

претворише се у ледене округлице. Туку као пушчана 

танад.  

Кум Обрен би рекао: 

- Као највише кокошије јаје. 

Е, у страху су велике очи, добро каже народ, а свака 

народна је као живом ватром искована. 

Грме кликери ледени, туку стакленци, јечи ветар, 

природа опомиње. 

На земљи је све запечаћено и стиснуто, стрепи 

скамењено пред силом и снагом природном… Покоја баба 

се одважи, па хитне машице у двориште, уз шапат:  

- Туци у страну! Удри у брдо! 

Остала навика из неких далеких, прошлих времена, а 

овде брда нема. 

Стари домаћини, староседеоци, они који све знају, 

посматрају бес природе и дрхте… Ми њих зовемо 

мештани, а они нас дођоши. Њима се чини да су они ту од 

вајкада, а да смо ми јуче дошли из балканских гудура у 

равну Војводину, па постајемо вјечне дошле, дођоши… Па, 

ти мештани, који знају све о својој земљи, изашли на друм, 

легли на пут и моле:  

- Туци по мени, ја сам грешан, немој по храни… 
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И, ето, То је све! Моћни човек приказа своју апсолутну 

немоћ пред разгоропађеном природом. Заборавља да се 

редослед мора поштовати… 

Лед, град, туча, крупа, дажд… Играју се Циганчићи, 

њима баш лепо. Падају где хоће, ваљају се по блату и 

никога не питају да ли могу! Разиграни слободно и 

безбрижно газе и ломе; цвеће, баштованлук, винограде, 

плодове на родним њивама… 

Одједном све стаде! Прохуја. Све се утиша… Остаде 

раскаљано и разваљен бојно поље. Ветар разнео латице, 

разваљени бокори тугују. Понешто из корена исчупано. 

Све оштећено и разваљено…  

- Вјеру ти Божију задајем, да је потрајало, све би 

сравнило са земљом. Ено, код мог првог комшије срушило 

оџак, поломило цреп, киша провалила у собу – износио је 

своју верзију кум Обрен… 

Небо се разведрило, синуло онако умивено и чисто, 

блиста засијало је сунце, село на свој трон, па милује 

рањене руже, повијене власи пшенице, блажи и греје све 

испод небеског свода… Грије, греје тако умилно. 

Живот се враћа! 
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БИЉАНА ДОБРИЛОВИЋ 

Добој – Република Српска 

 

МОЈЕ РОДНО СЕЛО 

 

Корак ка теби тешка је борба 

И сама са собом битку бијем 

Да ли да корачам ка теби сада? 

Да гнијездо своје друго не свијем. 

 

Тешке су боли када се сјетим 

Твога загрљаја и мириса траве 

О, како ме боле ти предјели твоји 

И сјећања која ми се краве. 

 

Нигдје љепше на свијету ми није 

Ништа мене љепотом не мије 

Није мени нигдје друго боље 

Нигдје сунце топлије не грије. 

 

О, Уријо моја родна грудо 

Са Љешевца воде ми понеси 

И Грабиом прошетај до врбе 

Успомена младости донеси. 

 

И понеси лишћа шапут тихи 

До Ретка се прошетај у миру 

Са мог Брда здравља се надиши 

Птичице нек свирају неку врсну лиру. 

 

Потрошила би богатство своје 

Оздравила и душу и тијело 

Она јутра уз музику птица 

Да оживе сјећања на сијело. 
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БЛАГОЈКА ПЕТРУШИЋ СТОЈАНОВИЋ 

Шамац – Република Српска 

 

ДУША ОД ЧОВЕКА  

 

Узела ме лоша слутња нека,  

дао си ми светлост и наде зрно.  

Заволех у теби душу од човека,  

кад ми беше све пред очима црно.  

 

Освојио си ми срце брзо и лако,  

црне мисли си ми отерао до неба.  

Нису сви људи лоши, неко је рек'о,  

само мало човеку до среће треба.  

 

Улио си снагу и скинуо ми терет,  

вратио ми осмех, гле само чуда.  

У шарено си ми свет овај обојио,  

сватила сам, колико сам била луда.  

 

Мислила сам тада да је животу крај  

сам си рекао да свему има лека.  

После туге и патње дође срећа и рај,  

дао си ми љубав и душу од човека.  

 

Осећам да имаш нешто лепо у себи,  

душу чисту и два ока к’о бисери.  

И никада ме у животу повредио не би,  

ти си човек, човек по мојој мери. 
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БОРИСЛАВ БОРО НАГРАДИЋ 

Батајница – Србија  

 

ВЕЛЕГРАД 

                      

Свјетла великог града, сликају сјене ноћних 

пролазника. Свега ту има, од лијепо обучених жена и 

мушкараца до хипика и ноћних дама. Никако се не 

уклапам у ту ријеку људи, али ћутим и трпим. Гледам 

испред у своје олињале ципеле, журећи у неку кафану, где 

бих се бар мало угријао и појео нешто топло. Кафана је 

задимљена од мноштва пушача и једне лимене пећи у 

самом ћошку. Безвољна, крезуба ноћна лица уперише 

погледе у мене. Застидио сам се још више, зар и овдје не 

припадам? Није то дуго трајало, задригли од много јела и 

пића, зашкиљили су очима у накинђурену пјевачицу, чија 

хаљина је могла својим бљештавилом угасити сва свјетла у 

кафани. Одједном испред мене иступи прелијепо дјевојче 

са питањем:,,Шта желите?" Шта сам могао жељети са тако 

мало новца, рекох јој; једну топлу чорбу без меса. Дјевојка 

пожури са мојом поруџбином и брзо се врати са чорбом, 

салатом и хљебом. Али, ја не могу све то платити, морао 

сам је упозорити. ,,Само ти једи, разумјела сам те у 

потпуности!" Брзо спусти тацну са јелом и изгуби се 

између столова. И док су сви гледали у процвјеталу и 

нафракану пјевачицу, ја поглед нисам спуштао у правцу, 

гдје се изгуби она моја добра душа. Тек тада примијетих 

крхко и њежно тијело са блиједим лицем и помало 

испуцалим рукама. Чудило ме, шта ово прелијепо чељаде 

ту тражи. Ријешио сам да је сачекам кад пође кући. Није се 

бунила што сам се понудио да јој будем пратилац. Тако из 

дана у дан, та њежна цура ми окова срце и душу. Једног 

дана јој предложих да пођемо у шетњу. Пристала је. Ријеч 

по ријеч, у разговору схватих, да ју је мука натјерала, да 

ради у тако задимљеним и сумњивим кафанама. Била је 
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студент као и ја, био јој је потребан новац за школовање. 

Колико сам јој се дивио, толико сам и страховао за њу. Од 

мноштва пијаних и навалентних мужјака, могла је само да 

настрада. То се једног дана и десило. Нестала је без трага, 

нисам никако могао да је пронађем.  

Послије неколико година, касно једне вечери, када сам 

изгубио сваку наду да ћу је пронаћи, сретох је на ћошку 

једне мале уличице. Одмах ми је све било јасно. Ухватио 

сам је за руку и буквално вукао, отимала се, али је ипак 

кренула. Зар ћеш тако зарађивати за живот?! Морао сам 

грчевито да се борим и да је избавим из канџи најстаријег 

заната. Повео сам је у моју скромну, али пространу 

гарсоњеру, бијесно стргао и поцијепао ту јефтину одјећу с 

ње и одвео је у купатило. Чуо сам тихи јецај, али нисам 

хтио да попустим. Остала је неко вријеме код мене да се 

мало среди и смири. Купио сам јој пристојну гардеробу и 

изнајмио јој нови стан, за који сам три мјесеца платио 

кирију, пошто сам већ дипломирао и нашао добро плаћен 

посао, те ми то није био велики проблем. Куцнуо је час, да 

јој се одужим за све оне „богате” оброке, док је радила у 

кафани. Запријетио сам јој, да у овом дијелу града нећу да 

је видим, схватио сам да је дубоко загазила странпутицом. 

Њено присуство нисам хтио да искористим, иако ми се 

нудила.  

Прошло је од тада много година, случајно читајући 

неки чланак у новинама, при дну странице угледах њену 

слику са именом и презименом. Препознах је, али са 

другим презименом. Мојој срећи није било краја, схватио 

сам да је ипак постала породична жена. Њена срећна 

звијезда јој је највјероватније подарила исто тако неку 

добру душу, која јој је обезбиједила мирну луку за њену 

залуталу животну лађу. Не знам да ли би ме она сада 

препознала, али то више није ни важно. Једна посрнула 

добра душа је пронашла свој пут, а то је било најважније.   
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БРАНКА С. РАЈКОВИЋ 

Зуце, Београд – Србија 

 

ВОЉЕНОЈ МАТИ 

 

Извор вода жуборила, 

мајка ћерки говорила. 

Са извора, воде ми донеси, мила, 

тако би ти брже оздравила. 

 

Крчаг са водом, крај постеље стави, 

да ми буде близу, и руци, и глави. 

И ти ћеш ми тада ближа бити, 

да те могу руком помазити.  

   

Твоју косу мајка је чешљала, 

кике плела, и бајке причала. 

Из мајчиног ока, суза образ кваси, 

затворила очи, живот јој се гаси. 

 

Ћерка мајци жељу испунила, 

са извора воду јој донела. 

То је било задње, што је могла дати, 

својој драгој и вољеној мати. 
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ВЕРА КОРОПКИН-РАТКОВАЦ 

Доњи Детлак, Дервента – Република Српска 

 

КЛУПА НАШЕ МЛАДОСТИ 

 

Удјенула зора сунцу међу зраке златне токе 

па га сненог зове, буди да растјера ноћну тмину 

и с истока да загрли росну траву и потоке 

и дотакне осмијехом хладне воде у бистрину. 

 

Ти ме зовеш пољупцима да скупимо бисер-росу 

на ливади испод брезе гдје смо некад били скупа, 

да прођемо путељцима којима се живот просу 

и видимо је л' још тамо из младости наше клупа. 

 

Бреза маше витом граном као да се још нас сјећа, 

накривљена поред клупа, урезана у њу слова 

причају нам нову причу у којој је иста срећа, 

само што је неко други, нека друга младост нова. 
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ВЕСНА ЗАЗИЋ 

Алексинац – Србија  

 

ЗАВИЧАЈ 

 

Сада већ деценијама у граду ја живим 

али ме срце у трену завичају врати, 

Врбама крај Мораве тужним и кривим 

па се године учине као да су сати. 

 

Расла сам у селу крај широке реке 

у коме је грумен земље вредео суво злато. 

Оранице црне, дугачке до неба, а меке 

од  зрна засађеног изобиље буде дато. 

 

Морава је нас, децу, шапатом привлачила. 

Скелеџија нас јурио да не скачемо у воду. 

Најлуђи провод и дружење нам је значила. 

Тајне приче кад одрасли на спавање оду. 

 

Ноћу смо морали да се искрадамо кришом 

и отрчимо на обалу где друштво чека. 

Једино смо могли бити спречени кишом 

јер је гром знао да уз воду убије човека. 

 

Река још увек тече лагано својим током 

Не окупљају се уз њу нека друга деца. 

Бедемом су је учинили мирном, а дубоком, 

тек по неко од одраслих загази да пеца. 

 

У селу остали стари. Празније увек кад одем 

Вест је кад се неко хвали да је упецао смуђа. 

Три пута ми се окрене трн у срцу забоден 

од погледа на скелу која напуштена рђа.  
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ВИКТОРИЈА МАКЕДОНСКА 

Скопље – С. Македонија 

 

ПИЈАНАЦ 

 

Зар је тако тешко 

да се жена воли, 

да јој љубав пружиш 

кад те лепо моли. 

 

Немој сваке ноћи  

кафане да те зову, 

остани код куће 

са породицу своју. 

 

Кад се ноћи касно 

довучеш кући пијан, 

укућане малтретираш 

бијеш сваког и нервираш. 

 

Уплашена деца плачу 

никако да схвате, 

кој' је уљез код њих дош'о 

место драгог тате. 

 

За храну паре немаш 

глад царује у кући, 

зашто ли наша мати 

да те остави не одлучи. 
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ГОРДАНА БУЈИЛА 

Лозница – Србија 

 

НЕ ДАМ ДЕДОВИНУ 

 

Овде да седнем 

када се уморим 

од орања, 

копања 

и ку'руза брања, 

ракију попијем, 

цигару запалим 

и кажем: 

"Ово је мој свет." 

Живот сељака је 

тежак, ал' леп. 

 

Овде се мој деда родио, 

и отац растао, 

овде сам и ја 

у домаћина стасао, 

а сад ме терају 

да све то продам. 

Марш, море!... Не дам! 

Нек иде све у материну, 

не дам дедовину. 

 

Кажу, нашли јадарит некаки 

(зато смо ми Јадрани овако јаки) 

па би на моме рудник да праве. 

Ма, не дам, тако ми крсне славе. 
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И моји Јадрани исто веле: 

"Нећемо дати да нас иселе, 

поруше куће и огњишта 

и од њих направе јаловишта." 

Још ће над Јадром 

сунце грејати, 

њиве ће се сејати, 

песме певати... 

Деца ће се рађати, 

хвала Богу! 

Душу да продам 

нећу... Не могу! 
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ГОРДАНА БУЈИЛА 

Лозница – Србија  

 

ОНИ ПРЕКО 

 

За скоро све наше несташлуке, кривци су били "они 

преко". 

Зиме су тада биле веома хладне и са пуно снега. 

Зимске дане и вечери деца би проводила уживајући у 

зимским радостима. Највише смо уживали у санкању. 

Завојитим путем спуштали би се са врха до подножја брда. 

Део града који мештани зову Гробнице (прича се да је ту 

некада било гробље) одзвањао је од дечје граје. Неретко би 

неко од деце улетео у нечије двориште и поломио живу 

ограду. Док власник изађе из куће, кривац би већ сео на 

санке и одјурио низ брдо. 

Наравно, уследила би питања: 

"Ма, ко ми скрши ограду!? Видјесте ли, дјецо?" 

"Они преко. Стално долазе овдје да се санкају. Ми их 

тјерамо." 

Тјерајте, дјецо, тјерајте. Ваша је улица и брдо. Ено им 

Влашких њива, па нек се санкају до миле воље!" 

С пролећа, кад прве трешње заруде, кренула би група 

деце у малозворничко Доње Насеље. Док се група дечака 

пење на највећу трешњу у насељу, неколико девојчица 

чува стражу. А када би се љутити домаћин појавио на 

вратима, дечаци су већ клиснули. 

Разговор се и са ове стране Дрине није много 

разликовао: 

"Видесте ли ви, цурице, ону мангупарију што ми 

трешњу обра? Знате ли чији су?" 

"Немамо појма! То су они преко, навадили се, па 

стално долазе." 

"Ма, само да их видим! А ти, душо, слободно узбери 

коју трешњу. И поздрави родитеље." 
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Једном приликом на санкању, неко дође на идеју да 

направимо возић. Повезасмо санке једне за друге у колону, 

поседасмо и сјурисмо се низ брдо. Али већ на првој 

кривини се преврнусмо и падосмо у снег, а при томе моје 

дрвене санке поломише.. 

Дођем кући са поломљеним санкама и на очево питање 

шта се десило све му детаљно испричам.  

"Добро си ти прошла," рече ми отац, осмехујући се, 

"могли су ти санке поломити они преко". 

Стојим после много година на средини старог моста, 

гледам у обе обале Дрине и размишљам. Сад се они преко 

не би тако лако извукли са својим несташлуцима. Морали 

би проћи царинску контролу. 
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ГОРДАНА ГРУЈИЋ 

Београд – Србија  

 

ЖАЛ ЗА БРАТОМ 

 

Сањала сам мајко мила, 

да сам у нашем родном крају, 

да стазама ходам хитро, 

теби и изворима у загрљају. 

 

Кроз пропланке летим мајко, 

видех беле коње кроз макове, 

неко чува рајско стадо, 

ал′ га мајко не препознадох. 

 

Па се спустих у сред хлада, 

дивље крушке у ред стабла , 

и сакрих се од те лепоте море, 

да ми очи препознају ко је. 

 

Кад ето ти мила мати, 

са ружом на реверу, 

неко виче, 

„Стани, сејо мила“ 

ја помислих да је горска вила, 

како, лако, кроз пропланке летиш, 

коњи моји врани, род увек осете. 
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Јао, мајко, које ли лепоте, 

сретох брацу на старом кладенцу, 

испод старе крушке што нас исхранила, 

ту си често брацу кроз сузе тражила. 

 

Видех брацу у новом оделу, 

са ружом што му даровах на реверу, 

тад га задњи пут видех жива мајко, 

кад пред њим од жалости падох. 

 

Све ме пита редом мати мила... 

одавно си сејо дома долазила, 

мајка је мене давно изгубила, 

а за тебе се сејо много растужила. 

 

Нада ти се да те види селе, 

и њене су руке уморне већ свеле, 

ал' би да ти сплете дуге плетенице, 

од среће још једном да заигра јој срце. 

 

А срце к'о јабуку дели, 

радује се болна и теби и мени, 

мени што ће брзо доћи, 

да је пуста жеља мине, 

а теби да се скрасиш, 

и нађеш мир из пусте туђине. 

 

Не љути се селе што јој је време, 

да у рајске моје дође дворе, 

да уморну душу уз мене одмори. 

уз коње вране, пропланке и изворе. 
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А ти лети селу, дому нашем сејо, 

да се дим из оџак, на кућу не угаси. 

па испричај мајци нашој милој, 

сусрет у сан што ти свратих. 

 

Од речи, до речи. 

само једно јој немој рећи , 

то прећути селе море, 

јер зором ће њено срце, 

лећи поред моје. 

Кроз хладовине цера високога, 

тражила сам жедна,бистра извора, 

да огледам лице, умијем беле груди, 

за шаку воде да испросим. 

да се никад из сна не пробудим. 

 

Ех, море, 

шта је живот, 

каква чудна барка, 

сањаш с надом, 

плуташ кроз време, 

све лети и наше пролете, 

жал за братом, оста заувек. 
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ГОРДАНА ИЛИЋ 

Добој – Република Српска 

 

БЕСМРТНО КАНДИЛО 

                       (01.05.1945.) 

 

Колико је суза прокапало саблазно! 

Остали димњаци, 

као подигнуте руке у небо празно, 

згаришта, паљевине и црни угарци. 

 

Невесело пролећно сунце 

по лешевима пада. 

Свезаних руку жицом у ланце 

прекланог врата, трулеж се распада. 

 

Задах лешева крвљу обојан, 

ваздух и све током ноћи и дана. 

На тај мирис гнојан, 

мирисала је и земља сама. 

 

С јамама уместо очију, 

плутају Савом лево и десно 

уморни од овог пута, 

севају на сунцу голи. Потресно! 

Преврћу се без хаљетка, матица их гута. 

 

Капија смрти, врата су пакла. 

Глуха тишина, смрад и трулеж блата. 

Седам стотина хиљада жртви, 

зверски, умрло је до тада. 
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Без топлих недара и груди, 

Без песме звона и тамјана 

крваво, умирали су људи. 

 

Неки остаци тела, 

Превртали се ка даљини, 

куд се диже Козара цела. 

Умирали су свих дана, 

окамењени чекајући ред без свитања. 

 

Путују Савом без мука, бездани, 

без исправа, без живота, безимени. 

Тако мртви, издани. 

 

Колико писама је стизало, 

а ни једно се не врати. 

Стратиште Срба, Рома и Јевреја, 

небу се дизало. 

Убица крвав траг остави и наплати. 

 

У Јасеновцу, 

остаци људи којих нема. 

Угашена им огњишта од ужаса. 

Однела их вода голема. 

Спржила их ватра усташа. 

Прогутала земља. 
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ДАНИЦА ДАНА ГАВРИЋ 

Зворник – Република Српска 

 

ЗЕМЉА УЗОРАНА 

 

У завичај братић се вратио 

Прву бразду, плугом разорао 

Па се земља ко брашно просула 

Сва радосна, што је узорана 

Земља памти и није шкртица 

Што год "бациш"из ње ће да никне 

Неко вели и камен да бациш. 

Изнико би, јер је земља Лике . 

Узорана и ледина стара 

За кромпире да се ту усију 

Земља жељна, хоће да још рађа 

Само мало труда и љубави. 

Трактор брекће, земља испарава 

Дочекала домаћина права 

Завршено, све је узорано 

Сада само да почне да рађа 

Земља моја, дуго не орана. 
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ДАНИЦА ДАНА ГАВРИЋ 

Зворник – Република Српска 

 

ПОЗДРАВ 

 

Сваког дана 

Поглед ми одлута 

Преко брда, ријека и планина 

Гдје и Сунце на починак оде.... 

Тамо ми је, моја кућа мила ... 

И сад стоји, чак и обновљена 

У њој су ми што од рода имам 

Ал' шта вреди кад су усамљени 

Па ни кума, ни комшије нема .... 

Хоризонти, остали су исти 

Са тугом су само окићени 

Пожелили наших долазака 

Личке пијесме да се шумом ори 

Сада жале што нас тамо није.. 

Само мјесец остао је исти 

Обасјава сваки кутак мио 

Гдје ме драги ноћима љубио... 

Ех мој крају, топли завичају, 

Ја остарих, па теби не могу 

Ал' сам често у мислима с' тобом 

Сузе проспем по мајкином гробу ... 

Не замјери у срцу си моме 

Неко млађи можда ће да дође 

Да прошета и поздраве проспе 

По Градини, селу рођеноме .... 
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ДРАГАН МИТИЋ 

Ниш – Србија  

 

КРОЗ НИШКУ ЧАРШИЈУ – НЕКАД И САД 

 
Не могу да замислим, да више од године дана нисам 

отишао доле. Није ме пре могао да заустави ни рат, ни 

белосветске санкције, ни никакво светско чудо, а сад Корона. 

Нисам се ни сада дао тек тако, али Европа, претерано 

регулисана до бесвести и неразумљива политичка 

ограничења, која, потпуно ирационално, зависе од “врсте 

вакцине” и “земље” и десила се поново, изолација. Повукла 

ме наука, овамо у свет, али ништа радосније није било него 

сласт повратака. Временом су све краћа али зато слађа - 

враћања у Ниш... нишку чаршију.  

Понекад му се вратим тако да он то и не зна - мој град, 

град Ниш. Кад је било прилике и кад се неки од конгреса или 

симпозијума одвијали у близини, мислим да је бар пут водио 

кроз Ниш, колеге сам обавезно “прошетао” кроз нишку 

чаршију, кроз царски град великог Константина који је, иако 

је имао под собом пола тада познатог света, изабрао баш Ниш 

- тада Наисус, за своју летњу резиденцију, уживао у 

Медијани, у топлој води коју је довео из Нишке бање, у којој 

сада уживају Нишлије и њихови гости. Нисам заборавио на 

Нишлијке, него сам хтео да кажем онако како им се у Нишу 

каже: “Нишлике”, а то није књижевно, али тако је то у 

“Ниш”. Кажем путујем “доле”, понекад само у мислима... и 

увек прођем кроз нишку чаршију.   
1)Читам, а не чита ми се. А сам нисам паметан, а морам 

да се одлучим до сутра ујутру: или да ударим по столу или да 

их похвалим. Ја тек постао директор, колектив млад, како га 

поставим тако ће ми сутра и бити. Знам, једино то, да могу да 

бирам како ћу и шта ћу да сејем, а код жетве биће тако како 

сам... јел'те, посејао. Држим ову брошуру, онако овлаш... на 

пола дремам и повремено ми испада из руку, а нешто не могу 

да се чуду начудим. Добро, не за ту књигу и тај папир, али да 
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су за тај вишегодишњи пројекат потрошили милион! Еј, 

милион... Само за то да стручно објасне и напишу шта је 

боље: грдња или похвала! Овде пише да похвала води са 

шездесет седам према тридесет три... А некада су... еј, још у 

деветнаестом веку... у Нишу... 

... Отежаше очни капци, жмирим, али кроз трепавице и 

онако кроз далеку неку маглу... назирем, Ниш некад, главна 

улица, чаршија. Дућан до дућана, с чела... иза њих магазе 

пуне... свега... А чаршија, калдрмисана, а чиста, ометена и с 

'ладну воду из тестиче попрскана, разним светом прошарана. 

Свако је покушавао да пронађе себе, своју срећу, прави занат 

или да бар јевтино, за багателу купи нешто и да то што 

скупље и што пре препрода. Чаршија је имала своја гвоздена 

правила: напред је пустила само ретко кога, а многе је 

гурнула још ниже него што су били кад су на њу први пут 

ногом ступили. Људима се обично чинило да је то због тога 

што или нису довољно имали или нису нешто добро знали. А 

неки се једноставно нису снашли. Лако је кад нешто можеш 

или кад већ нешто умеш и добро разумеш и оће ти у главу и 

онда можеш да се и нечег новог научиш. А шта ако си к'о тај 

Мане. Шегртовао код једног, па код другог, па тако редом, 

код не знам ти ја ког' све газде. И нигде није успео да очува 

ни шегртлак, а камоли да у нечему понапредује.  

Од неуспеха до неуспеха, до правог очаја. Снужден, 

клонуо, дибидуз несрећан је тако луњао, па нешто, по нешто, 

неког послужио, једва за парче хлеба добио. Чаршији то не 

промакне: одмах надене надимак, који те судбински за њега 

веже. Дивно чудо је да при том ретко омане. Мане је тако 

постао: Мане Мумија. Тешка фукара, акао се по сокаци и 

буџаци, стално кријући главу у своје скуте, увијен у прње, к'о 

мумија. 

Таквог га је једног јутра, на прагу свог дућана, затекао и 

мој деда: чорбаџија, газда Јова Буцко. Ни газде нису имале 

куд', нису могле да побегну на чаршију. Деда је био, овако 

јачи по изгледу-персона човек или како би се то у језику 

чаршије рекло: таман, јак у снагу. Није се деда бунио, а не би 

му то ни много помогло. Могао би само да навуче још неку 
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гору спрдњу. 

  - Немој ме, немој ме газда! Већ је по навици закукао 

Мане и рефлексно, високо подигао обе руке изнад главе, не 

би ли се заштитио од уобичајених удараца, црним, 

француским, газдинским штаповима, статусним симболом у 

оно време. 

- Ама нећу ти ништа, дериште, него макни се само с 

праг' да могу муштерије да ми улегну у дућан. Иди си са свој' 

пос'о, нећу те, ваљда, тако по главу ни за шта!? 

- Ал нема никакав пос'о за мене, газда...  

- Како бре нема. За сваког, само ко 'оће да ради, увек има 

се најде неки пос'о! 

- Па онда дај газда, само казуј, ћу скочим одма', само 

казуј ди... То му је био главни марифетлук, да бар ујутро код 

овог или оног понешто уради, за кришку 'леба или неку пару. 

А да би успео да се код неког задржи на дуже, није имао ни 

идеје, а поштено, није било за то никакве шансе, после 

толико свакојаких неуспелих покушаја о којима се по 

чаршији зборило. 

- Добро, скочи по вруће мекике за моје калфе и мене, да 

приштедим шегрта. Ајд' узми, код Јанчу пекара и две за 

тебе. Еве паре и пази на кусур да ти не буде и најпрво и 

последњо овој работење куде мене. А утекнеш ли, да знаеш 

да у цел Ниш за тебе неће више буде место ди ће се скрасиш! 

Има да те нема! 

Знао их је и огуглао на свакојаке претње, али у том 

тренутку их није ни чуо: Мане оваква прилика се не испушта. 

Па још код Јову, који неје обичан газда, него од они повећи. 

Сви га знају, ко је! Из његову радњу се износе најпомодерне 

ципеле, што ги носе и овија горе из Београд. Чувен газда, 

пази Мане! Цел' месец си се на то геројство са голем стра' 

припремао: дал' смеш да уопште пробаш да седнеш ујутру и 

на његов басамак или не! 

- Па ти већ назад. Кад пре, па ја још шешир на чивилук 

не обеси!? 

- Ја газда то знаем, да скочим, ћу полетим...  

И да је то рекао и да није, мој деда Јован за такве ствари 
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имаше око. И осталим калфама је без, практично, иједног 

погрешног покушаја додељивао послове који су они баш 

најбоље знали да одраде. И многе је успешно и до крај довео 

и до мајсторско писмо. 

- А би ли ти скочио и до мог кума Узуновића да му 

однесеш овуј кутију сас нове ципеле? 

И тако је почео да добија нове задатке, па нове дрешке: 

да је могао да носи пакете са нарученим ципелама и по 

виђенијим кућама. Још у оно време је тако, мој деда Јован 

основао некакву брзу пошту за достављање својих производа. 

Слали су и други своје шегрте да као амалини односе понекад 

бољим муштеријама на кућу, али да би ти добио наручену 

робу тако одма', то је било нешто сасвим ново, невиђено.  

Понекад је било и смешно: газдарица ушла у дућан и 

упаковали јој ципеле, договорила се да ги она не сеца, нека ги 

однесу до њену кућу... А онда, успут мало застала, да баци око 

у неки излог. А Мане је, далеко испред ње већ долетео и чекао 

пред њену капију. Сада је, са осмехом на лицу, јер је од 

чаршије добио ново име Мане Фурија, весело говорио, скоро 

певушећи: Њене ципеле, пред њојњу кућу, гу претекле, стигле 

још пред њу!  

... 

- Е такој је и сас тебе! Ти си тако, да се не лажемо, ко 

откачено секирче, одлетиш, побрго утекнеш него зајко. Да 

не мислиш да те газда нешто мрзи. Да ти давам да сечеш 

ђонови прсти ће си проредиш, за шивење ниси никакав, а 

само једанпут на дан да ти врнеш кусур по твој рачун има 

сви моји дућани да пропадну барабар с мене и сас тебе. Него 

сутра на собајле, чим скочиш по фруштук и однесеш сомун 

на газдарицу, да одлетиш у Чаир и да тражиш Стојчу 

Соколца. Ја сам све већ говорио сас њега. И све до ручак да 

си там и сам' њега да га слушаш! И да бегаш побрже од 

своју сенку, немој да орезилиш и мене и себе. 

Тако је Мане отеран на прву вежбу код соколци и тако 

сваког дана до скорашње прве, па друге, па треће победе у 

бегању на “ти Соколски слетови”. У сећању чујем, како ми 

то приповеда моја баба Дана: 
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- Догурао после до свецки слет... Како се тад чаршија 

дичила сас свој Мане! С'г си дол, утре гор, такој је сас 

чаршију. Мог'о је и твој деда да га само чука у главу, а он га 

фалија за тој што е било за фаљење! У сваког се најде 

нешто... И на прави пут га истераја. Мог'о е зевзек за цел 

живот да остане, да га неје твој деда...  

А ја све кимам главом, а на кварњака проверавам тој 

њено зборување на интернету и не могу да поверујем својим 

очима. Па то је било на нивоу светског шампионата у то 

време.  

- И никад, ни једаред није испустио ону ручку што си 

додавају кад бегају. По тој је бил познат! Тој си је једино и 

знал, тој брго бегање, ама у тој па беше нај, нај! Све то што 

говори моја баба је тачно и јасно ми је све, само једно није: 

одакле у мог деду Јована још у оној време тај наука и тој 

знање вредно цел' милион: да је боље фаљење него карање!(*) 

... 

Помислим, да ли ће ми и овог пута бити тако кад поново 

прођем кроз чаршију у седнем на “ладну бозу са куглом 

ваниле”. И кренем према Нишкој тврђави где иду ваљда сви - 

таква је гужва тамо. А'л нема дућана мог деда, ни дућана 

његових “ортака”, нема ни Манета... Јуре неки други, још 

шашавије, ови млади. А ја се уморих. И наравно седнем 

негде, и онако су ту у реду између трговина, сами кафићи, 

ресторани, посластичаре... На парцели, које је један део био и 

плац и кућа мог деде сада стоји велики трговачки центар, у 

сред чаршије на темељима његовог дућана сада нешто ново... 

Требало би да држава то врати, јер је било одузето, али “нема 

од тога ништа” кажу моје тетке “нема држава пара”. Њих због 

тога вероватно срце много више боли него мене, али ипак део 

традиције је и, брате, није поштено. Али нисам киван ни на 

државу ни на политику, као што сам на “ово сунце жуто, 

превруће, нишко”. Као оно ми сад највише смета...  

(*) Примедба аутора: карање је, по нишки, синоним за 

свађу и прекоравање некога, грђење али је такође и синоним 

за полни однос, јебање: научно би рекли коитус, само тај 

израз “коитус” у Ниш, нити ко употребљава, нити га разуме. 
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Излетеше тако стихови ...  

Једва чекам да се сакријеш иза првих планина,  

а и њих нема у овом питомом крају,  

гледам те сунце жуто како си круто  

преко дана тераш нас у сенке свакодневице  

белих шприцера и кафице већ треће до подне  

отерало си ветрове који би нам скинули шешир  

онако смешно на сред пута  

да га ветрови утомобила што пролазе и шерета  

лудо премештају на места неухватљива  

гледам те сунце превруће како си опасно  

преко дана тераш нас под сунцобране у кафане  

где се точи хладно пиво већ треће до подне 

отерало си кише које би напојиле башче и вртове нишке  

како онда да напуне пијац нишке снашке  

сочним и слатким воћем и поврћем  

чврстим грудима црвеним уснама  

помешаним мирисима парфема од ружа  

зрелим плодовима препуним цвркутима сељанчица:  

људи све је тако фришко и нема шта нема може  

само да нестане док не прође подне  

и све се распрода народ разиђе  

и мила хладовина и о'лађен бостан из баште  

поред куће коначно победи сунце нишко, жуто, 

превруће... 

Размишљам, шетајући, како ће временом свака таква 

шетња чаршијом бити само тежа. Ту су, иза тих зграда, биле 

баште... Тако и наша. Некада победи у старим сликама 

сећања само један мирис. Код мене је то јасмин. Што кажу, 

прошао сам свет, али нигде ми није ништа лепше мирисало 

него тај нишки јасмин. А и сада ми “сећања нека 

замирисала”:  

Јутрос наште, сећања нека замирисала, смешна, из 

давнина 

са оног једног, јединог јасмина из оне наше баште 

он је био велики, а она тако малена 

сад је више нема, као ни истина из милоште 
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улудо говорим свима 

да је она једина знала моје туге да брише 

... из смешних старих семена из давнина сећања нека 

замирисала 

од оног нашег јадног јасмина 

чије си цвеће само ти брала, моја мала, моја мила... 

Где ли је? Брат ме зафркава: да ли смем да се шетам тако 

слободно, кроз чаршију... да'л се не плашим, да неће нека 

саксија на главу да ми слети Не неће, а зна то и он, само 

“зеза”. То је главни “пос'о” свих у нишкој чаршији - био и 

биће.  

Напред до кеја. Један од лепших које сам икада видео - у 

белом камену и то читавом дужином у центру града. Само ми 

мостови фале. “Малко” их је. У сваком од градова, у којима 

сам био, нехотице сам видео бар нешто што ме је подсећало 

на Ниш... у Паризу су то били мостови. Али тако да сам им 

завидео, колико их је и како су лепи. Ух, што нисам ја нека 

власт, па да почнем да их градим ли градим. Чинило ми се да 

их је било сигурно премало и да бих је, ако би их било више... 

можда тако лакше срео... Можда се тако наши путеви не би 

»промашили«...  

Ти си шетала уз Нишаву по каменом кеју... и ја такође 

образ уз образ, сузу за сузом са тобом - далеком губио се 

у шетању 

уз маглену обалу Сене и чуду се чудном чудио како је вино 

дошло до очију 

зато сузе лакше испаре ваљда узалудно  

јер таман испарише ето суза са неба, а мрзим кишу 

шашаву  

мрзим и ветар немирни јер мрси гране врбама жалосним 

као да није довољно да су судбински јадне 

пијани ветар, малопре прошао кроз Сант Дениз  

и мисли да и овде може да ради шта хоће 

иако је ноћ одавно прошла пролетео као ветар кроз 

време  

неспреман да застане и одговори на моје главно питање  

где је она сада, шта ради и да ли и она мене тако 
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узалудно тражи 

знам сигурна да је и она бар једном била овде у Паризу 

и можда сам баш тада и ја био сасвим близу 

или још пре у Нишу и могу ја да кривим због тога све на 

том свету и силу вишу 

могу и да сасвим искрварим али узалуд  

промашени лутамо тако по супротним обалама  

неких чудних река што теку на север или на југ  

да знам, ниси крива ти, криве су стране света  

што се нисмо сусрели и загрлили 

и што се није могло, није 

поставићу зато тридесет седам мостова на Нишави 

и онда ће све бити лакше и много вероватније 

И градим тако те мостове... већ годинама. Кад се опет 

вратим, обавезно дођем да обиђем градилишта...Ништа ново. 

Окренем се натраг, па кроз чаршију, па где стигнем. Таква је 

нишка чаршија: тако некад - тако сад.  
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ДРАГАНА ДУЧИЋ 

Ужице – Србија 

 

МОЈЕ ПРВО ПИСМО 

 

После неколико месеци 

Прво реших да се јавим вама. 

Лепо ми је, имам доста другара 

Нисам потиштена, нисам сама. 

 

Не мислим на прве тешке дане 

Добро је овде све, 

Научила сам да читам и пишем, 

Више не плачем. 

 

Ех, сетих се! 

Ви ово не можете прочитати... 

Не брините, ускоро ће распуст, 

Доћи ћу, о свему ћу вам причати. 

 

Чувајте се драги моји ! 

Не секирајте се за мене, 

Сви ме овде пазе и мазе 

Пажљиви су према мени, веома ме цене. 

 

Научила сам Брајево писмо, 

Већа је снага у мојој вољи, 

Све што пожелим, знам и умем, 

Живот ми је испуњен и много бољи. 
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ДРАГИЦА БЕКА САВИЋ 

Бачка Паланка – Србија 

 

ВИНОГРАД МОГ ОЦА 

 

Oтац је виноград посадио, 

да направи зелен хлад, 

кад је дом свој градио, 

кад је био снажан, 

кад је био млад. 

 

И године сваке о Трифуну дану, 

певале се неке винске песме. 

Еј, точиле се у очевом винограду, 

као вода са артерске чесме. 

А када рана зора сване, 

отац вешто лозу реже, 

да ојача родне гране  

и младице вреже. 

 

Развила се лоза винова 

и направила зелен хлад. 

Сваког лета рађа изнова, 

али отац није више млад. 

Лоза плете по шпалиру, 

сазрело је грожђе бело. 

Као траг на храпавом пелиру, 

бора урезала старо чело. 
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Мени је драг сваки чокот, 

из винограда тог. 

На срцу мом је локот,  

што чува сећање на оца мог. 

Нема више старог оца, 

са мном плаче лоза рана. 

Нема ко да грожђе бере  

тамо око Илијиндана. 

 

А отац сада оре неке рајске њиве 

и са анђелима одмара у хладу. 

Зрело је грожђе и плаве се шљиве, 

у његовом небеском винограду. 
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ДРАГИЦА БЕКА САВИЋ 

Бачка Паланка – Србија 

 

КАД ОТАЦ ГУСЛА 

 

Кад отац стари узме гусле у руке  

и почне јуначке песме да пева, 

гусле испуштају дубоке звуке, 

а у очевом оку искра поноса сева. 

Кад отац стари држи гудало у руци 

и њиме милује танане струне, 

зачују се промукли звуци, 

док се речи епске песме круне. 

 

Кад отац стари заносно гуди, 

кроз тишину звуци снажно одјекују. 

И кад је добро и кад је тешко,  

очеве гусле далеко се чују. 

А кад отац стари уз гусле запева, 

тада оживе песме десетерачке 

и са њима славни хероји, 

из прошлости наше јуначке. 

 

Одвајкада уз гусле отац сину збори, 

како се отаџбина и брани и воли. 

Очеве гусле исклесане од сува јавора, 

уплетоше звуке песме у венац од ловора. 

И допадоше у аманет са оца на сина, 

са колена на колено од славних давнина. 

Гуслама се наша светла традиција штити 

и плету се уз огњиште породичне златне нити. 

 

А отац мој у незаборав оде, 

осташе гусле што ми живот значе, 

као жедном инсану кап воде, 

као мајка чеду што плаче. 
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ДРАГИЦА ЂУРИЋ  

Ужице – Србија  

 

КАМЕН 

 

Ово је прича о старом, излизаном камену. Свуда има 

камења, али овај је само један. Он је кућни камен, кућни  

праг и има посебну причу.  

Сведок je куће у којој су се рађале генерације. Он је и 

лице куће, прво познато лице свим укућанима, када га 

препужу, прекораче или стану на њега, идући негде или 

долазећи однекуд. Познавао их је све у душу, само што им 

питања није постављао. 

Као да је био замишљен када су и они били. Трудио се 

да преброди и зиму, и кишу, и блато. Грејао се на сунцу, 

као и они. Радовао се када су деца седела на њему. Радовао 

се и кучету и мачету који су ту заједно грејали леђа и 

спокојно спавали. А и певац је са њега, не тако ретко, 

лепршајући крилима, кукурикањем најављивао долазак 

гостију. 

Често је био прекривен са неколико пари чизама, 

опанака и чизмица. И као да је тада био најрадоснији. 

Некако је изгледао свечано умивен и окићен. 

На њему је ђед остављао штап и изувао опанке да их 

очисти од блата. Ту је уживао да седне у топле летње дане. 

И пристајали су један уз другог. Обадва су били времешни 

и некако срођени, одувек.  

Ту су се лети окупљала деца да им ђед прича приче и 

пева песмице. Обавезно је певао ,,вино пије Краљевићу 

Марко са старицом  Јевросимом мајком", док су они, уз 

велику грају, тражили да пева и ,,вишњичица род 

родила...".  Е, тад је било весеља свима. Ђед је мало певао, 

мало свирао на свиралу. Деца су га пратила у хору. 
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Волео је, док не заврше неки посао пре уласка у кућу, 

да на њега ставе канту са тек помуженим млеком. Често су 

ту остављали и бокал пун хладне воде, да се чељад напију 

кад ожедне од посла на великој врућини.   

Зими се посебно радовао корпи пуној исечених дрва и, 

као да је знао, биће топло и весело укућанима.  

Све је стоички подносио: испраћао, дочекивао, 

туговао, радовао се и певао заједно са чељадима. И 

неосетно, пролазиле су године. 

Једнога јутра, излизан и остарио од дуга доба, схватио 

је да је сам. Није било ни штапа, ни деце, ни обуће. Није 

било ни кучета, ни мачета. Ни петао се није више 

оглашавао. Растужио се. Од њeгових суза прекрила га је 

зелена маховина. Пар гуштера се грејао на топлој 

маховини кућног камена. Завладало је неко ново време. 

И владала је несносна тишина. 
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ДРАГИЦА ШРЕДЕР 

Милошево, Јагодина – Србија  

 

НОЈЕВА БАРКА 

 

Ти си моја Нојева барка 

која ми сигурност даје, 

и знам да наша ће љубав 

зато баш вечно да траје. 

 

Спасилац душе си моје, 

која je навикла да лута, 

a ти је још увек чуваш 

oд неког погрешног пута. 

 

Некада кад нам је Ноје 

бaрком спасао све живо, 

тада је тако Господ Бог 

o свему томе одлучив`o. 

 

Сада одлучује политика 

o људима и природи свој, 

па нас све више притишће 

и гура у неки неспокој. 

 

A тебе нема међ` нама 

да се за правду бориш сада, 

да природу и мене чуваш, 

као што си то чинио некада. 
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ДРАГОЉУБ ЈАНОЈЛИЋ 

Смедеревска Паланка – Србија  

 

КОБ НЕЖНОГ ПЕСНИКА 

 

Свет је угледао у Алексинцу на Светог Јована Крститеља 

Плачем се јавио оцу Јеврему, полицијском службенику 

И славном претку у небеској касарни, Танаску Рајићу 

Јунаку са Љубића који је вазда гонио Турке на буљуке 

Топом је огласио рођење праунука Велимира 

Пред Бога је стао да свог потомка срећом озари 

И задоји љубављу према српству и Србији 

И доби све, осим здравља и унутрашњег мира 

За време студија прве стихове је сложио у песме 

Међу њима и оне култне „На дан њеног венчања“ 

И беше до крајности нежан и слаб 

Али препун знака истинског песничког дара 

Песме га уводиле у тишину, у царство рима 

У болној души носио апостолску веру и завештања 

У њу је расуо сву раскош свог песничког бића 

У ратним временима призивао је смрт 

И снашла га у Горњем Милановцу у олујно време 

На небо, у загрљај свом претку Танаску 

Стигао је  држећи се за болно срце 

Спреман да га преда вечној тишини 

Био је песник по души и мислилац по духу 

И нежни стихотворац српске, хришћанске крви 

   



КПД „ВАСО ПЕЛАГИЋ“ ПЕЛАГИЋЕВО 

 

192 

 

ДРАГОЉУБ ЈАНОЈЛИЋ 

Смедеревска Паланка – Србија  

 

СУЗА НА ЛИЦУ ЗАВИЧАЈА 

 

Зором кретох у пределе завичаја 

Да потражим пут свог детињства 

Кад је младо сунце будило поље 

И цветне ливаде у дољи  

А гај шумио гласом развигора 

Корачам обалом гргољивог потока 

Време проредило врбаке 

Нестале нежне барске перунике 

Ни старог глога нема на брегу 

Замукле фруле пастира 

Зарасли путељци крај њива 

Ни људи нема у пољу 

Коме да назовем „добар дан“? 

Све потонуло у глуву тишину 

На брегу сванула шума 

Ал` не чујем птица пој 

У очима расте завичајно небо 

Коме су се некад молили сељаци 

Да проспе плаху мајску кишу  

И напоји жедно поље 

Трепери врелина летњег дана 

Небом плове два облака бела 

Крајоликом овладао мук 

Корачам лагано ка старој кући  

Сеоски пут прогутала врзина 
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И сокак је без људског трага 

У корову пољане на којима су била прела 

Одјекивала песма везиља и преља   

Започињале прве љубави 

Које jе браком крунисала јесен  

Беше то кад су текли потоци младог вина  

Док је с кудеље златног руна двиске 

Расло клубе пређе у котарици од прућа 

У том царству некадашње лепоте 

Куће беху веселе чељади пуне 

Авлије се китиле пеленама, а сада… 

Све се слило у песак успомена 

Кад ни нада више не цвета 

Само суза пада на тужно лице завичаја 
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ДУШКО Р. НЕДОВИЋ 

Бијело Поље – Црна Гора 

 

МОЛИТВА ПРАВДИ 

 

           Данас је плакао Алексинац, 

           данас су плакали сви Срби, 

           на данашњи дан ми уби дјецу злочнац, 

           зашто мене прије свих њих не уби. 

 

Ријетко Те, знаш, молим Свемогући, 

не за себе и своје непреболне ране, 

мени су се гује угнијездиле у кући, 

заборавих одавно на срећне дане. 

 

Mолим те за црни барјак на крову, 

за весеље које нас вјечно заобилази, 

за башту која је већ зарасла у корову, 

за брата једног што у кућу не долази. 

 

За огњиште што безумно порушише, 

они којима није ни мало засметало, 

што га највише од свих искористише, 

а на мојој очевини је увијек битисало. 

 

Гробове што нам само у сјећању осташе. 

за све цркве порушене и свете манастире, 

за трагове у вјечности избрисане наше, 

молим се за све вољено што нам умире. 
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ДУШКО Р. НЕДОВИЋ 

Бијело Поље – Црна Гора 

 

ТАЈНА ЈЕДНЕ СРЕЋЕ 

 

Процвјетао млади пупољак тек зачете љубави, 

прошлост ми ненајављено радост донијела, 

трачак се свјетлости као сунце у зениту слави, 

судбино реци је ли ме икада искрено вољела. 

 

Отвори се прозор да душа себи прими сунце, 

разгрну се тамна завјеса чежње дуго сакривене, 

из туге самотне аријом небеса проговори срце, 

очи су безвиде у невјерици поново среле њене. 

 

Изникао посјечени јоргован на прагу живота, 

тајном даљине шапуће пролеће у смирај дана, 

зашто мене баш данас без наде загрли љепота, 

зашто ти слике у сјећањима још чувам Слађана. 

 

Окитиле се очи погледима недоживјене среће, 

невине сусрете ту на скривеним обалама Лима, 

прамен дуге косе миловањем кроз прсте креће, 

пољубац на рамену којег само у сновима има. 

 

Украсили су бисери осмијехе случајно упућене, 

опише додири уздахе одавно прошлих вјетрова, 

заносно плешу тишином ријечи изговорене њене, 

у рајском врту одсањаних свјетова ја опет живим. 
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ЂОРЂЕ КРСТИЋ 

Брчко Дистрикт БиХ – Република Српска 

 

ЧАРИ ПРИРОДЕ 

 

Слушај! 

Капи росе падају са влати траве 

Бисери нестају у бескрају чаробног зеленила 

Тратинчице цвату и стазу праве 

Куда си својом ногом ходила. 

 

Природа на љепоту враћа љепотом 

Најљепшу сонату цвркућу птице 

Поток се жубором хвали са љепотом  

Која баш у њему окупа лице. 

 

Сунце је грануло све около блиста 

Његова топлота све около буди 

Твоја душа као злато чиста 

Своју љубав бескраjну ми нуди. 
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ЕНСАР БУКАРИЋ 

Горњи Вакуф – Федерација БиХ 

 

НЕ ТРЕБА ДЕСАНКИ НИШТА 

 

Не треба простор 

Десанки 

у школској лектири 

да би била вољена. 

Десанка дјеци треба 

и нама одраслима 

да се уљудимо, 

прије свега. 

 

Десанка је 

давно прележала 

све познате и непознате 

болести. 

 

Питате ме: 

Ко је Десанка? 

А ја одговарам: 

Зар могу бити двије 

Десанке? 

 

Не треба Десанки ништа, 

само мир 

и да је по добру памте. 

 

Десанка нама треба! 
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ЕНСАР БУКАРИЋ 

Горњи Вакуф – Федерација БиХ 

 

САЊАМ ЗАВИЧАЈ 

      (Поводом 150 година рођења Алексе Шантића) 
 

Сањам завичај, 

срцем га дохваћам 

и пјевам, 

сретан 

што сам ту, 

опет 

и поново. 

 

Не дирајте моје снове! 

Они су ми за дом свезани! 

Не можете ми 

никад дати 

више но што може 

мој завичај. 

 

Кад једног дана очи заклопим, 

опет ме не одвајајте од њега, 

од завичаја 

и од мојих пријатеља, 

кроз вијекове и стољећа. 

Чујеш ли, Алекса, 

брате по перу 

и брате по завичају? 

Бићемо скупа 

и чуваћемо опет 

љубоморно 

наше благо 

босанско и 

херцеговачко, 

ти и ја 

и сви ми. 
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ЖАКЛИНА МАНЧИЋ 

Ниш – Србија 

 

ЛИЦЕ УЛИЦЕ 

 

Ходам асфалтом, гегавим кораком, отпатке носим, 

у контејнер да бацим. 

Око мене се сјатише просјаци, чекају да бацим кесе 

а онда их извадише, па почеше да разврставају: 

буђав хлеб, пластичне флаше, стаклене флаше, картони, 

новине, пластичне чаше,  

старе ципеле... 

(једно се дете обрадова као да су нове и отрча с њима), 

старе крпе, љуске од црног лука...(кажу фарбаће с њима).  

Гледам их и видим срећна лица; 

гледају ме и виде сузе у очима. 

Пита ме жена: "А зашто плачеш секо?" 

Ја, збуњена, кажем; "Нисам ти донела млеко" 

а она: "Не брини секо, други пут, 

а јел имаш за ово моје дете неки стари капут?" 

Ја кажем: "Имам, донећу сутра". 

"О 'фала ти, Бог да те поживи, и тебе и сви твоји!" 

А једно мусаво дете ће: "Јао, секо, што си ми лепа, 

дај ми један динар!" 

Извадих и дадох сто, па се предомислих и дадох још сто, 

а имала сам у новчанику само двеста. 

И тако, нисам могла до продавнице, да купим хлеба... 

Али ми и не треба,  

нахранила ме њихова срећа, 

срећа, настала од мог смећа. 
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ЖЕЉКО МИЛИЋЕВИЋ 

Пелагићево – Република Српска 

 

ДЈЕТИЊСТВО 

 

Проткано ријечју, препоручено животно писмо 

пасош за већ магловито стресно дjетињство, 

прича за себе уз гомилу персонификација 

у доба неискрености и патриот манипулација. 

 

Проклете деведесте откључале су свијест 

да смрт и страдање главна постане вијест, 

напади, одбране, национална сукобљавања 

у доба одмјерених етничких изјашњтавања. 

 

У свјетлима безнадежног, фотографисан брис 

уз разумна рјешења накалемљен компромис, 

у исчекивању окупљања скромне породице 

угледасмо интересно националистичко лице. 

 

Отац је био на линији одбрамбеног фронта 

а издајници отаџбине, уз банковна конта. 

Све се вагало кроз новац, а није га било 

свако је пласирао оно што му је срцу мило. 

 

Мајка пожртвована да дjецу изведе на пут 

свако је на свог господа у немиру љут, 

сестра и ја планете у корумпираном свемиру 

а родитељи сви, обједињени у свом немиру. 
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Мајка је говорила, дjецо имајте свој циљ 

после сваког рата услиједи неизбјежни мир 

поштујте своје, не кињите туђу несрећу 

не радујте се хладној зими, као прољећу. 

 

И тако прође у маху тих двадесетипет година 

сваког је задесила неизбјежна судбина, 

остали смо нераскидиви, мајка, сестра и ја  

отац је 2016 постао дио незаборавног сна. 

 

Вољени нас напуштају само онако физички 

а остају заувијек са нама, духовно, психички 

ја чувар сам своје породице, то је завјет 

не требам од земаљског благослов, нити савјет. 

 

Сестра, мајка и ја наставићемо свој завјет 

никада не поклекнути, свима је искрени савјет 

ма колико да живот те ломи, вјеруј у боље 

јер све у животу је неуништива лакоћа воље. 
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ЖИВКО ВУЈИЋ 

Бања Лука – Република Српска 

 

ЗИМА НАЈАВЉУЈЕ ДОЛАЗАК 

 

Завичај је моје биће. Моје језгро. Просвјетљење. 

Мисао и вријеме. Љубав и стрепња. Сазвучје у постепеном, 

неумитном нестајању...  

Пет година након благоупокојења оца и мајке, када је 

коначно све остало пусто, када више није било у дворишту 

ни кокошака, ни мачака, схватио сам да убрзано нестајем.  

Мене више нема тамо гдје сам некада био. Изашао сам 

из себе...  

 

*** 

Викенд је.  

На крову, ни испод крова, нема птица. Голубова, 

врабаца, сјеница... Нема их ни на гранама воћака, ни 

награнчицама живе ограде. Нигдје се не чују... А ни дашка 

вјетра нема!  

Ошамућен сам празнином. Имам ли право да јој 

сметам?  

Улазим у двориште. Капија зашкрипа.  

Можда ће њена шкрипа некога пробудити? Можда ће 

ми се неко јавити?  

Отварам редом врата и пролазим туда куда је некада 

протицала патња. И патња је живот. Пусте одаје разарају 

ткиво. Између мене и зидова трепере врела сјећања.  

Идем редом: прво у кућу, па у стају, кокошињац, 

магазу, кочак, подрум, гаражу...  

Опрезно провирујем! Кваку дуго не пуштам из руке. 

По ћошковима језа. Одсутност живота у дубини празнине. 

Из пустих просторија допире нијеми звук прошлости. А из 

стегнутог бола мојих груди јаче и брже ударање.  

Онда се враћам. Свака врата закључавам кључем бола.  
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Када сам излазио из гараже, примијетим да се нешто 

покренуло. Неко се нашалио. У почетку, био сам збуњен. 

На јеловој греди, насред гараже, угледао сам великог 

пацова. Мислим да је био изненађен посјетом. Туга ме 

давила, а ја сам се, ипак, насмијешио. Зачуо сам његово 

питање: 

– Зашто си мало прије плакао, а сада се смјешкаш? 

– Зато, јер овдје још има живота. 

То га је обрадовало. И он зацвили: 

– Док си био пун полета и радости, нама је било добро. 

И ми ћемо остати твоја успомена...  

Он још јаче зацијука. Малопређашњи сјај у очима 

замутише сузе. Чујем његов цијук; осјећам бол. Он у мени 

још одјекује, и све се више тањи. Губи се у траговима 

сјећања, која схватам куда воде... 

*** 

 

Напуштам пусто двориште. И оно мене напушта. Не 

окрећем се. А онда, са једне танке гранчице крушке 

поздрави ме весели цвркут сјенице: 

– Када ћеш опет доћи? 

Из мог срца чула је одговор: 

– Онда када и тебе више не буде било. 

И зачух тужно пиштање из кљуна драге птичице: 

– Тек сам сада схватила шта је живот...  

Испратио сам њено пиштање. Оно у мени још одјекује 

и помало се губи у дубинама сазнања. Још испраћам њен 

лет. Чини ми се, да и она, кроз облаке сјећања, пристиже 

међу звијезде успомена.  

Звијезде успомена су разасути дијелови срца. 

 

*** 

Корачам низбрдо. А туга, у таласима на ред дође: 

вријеме све па и завичај глође. Тешко је кад лични центар 

свијета, у коров зараста, а мојој души смета. На мом 
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полазишту, снага се обнавља: пјесмом славуја, изворима 

здравља. Овдје се некад орило од радосне цике, сад се глас 

не чује – ово су друге слике. Жалио бих се крави, свињи, 

коњу, овци... и њих је све мање – умиру Љубатовци. Од 

Љубатоваца – драгог полазишта, остаће само име – и друго 

ништа.  

Зима најављује долазак дебелим слојем магле који се 

надвио над Турјаницом и спојио натмурено небо са 

обронцима Црног врха. И у мени је магла. У њој се 

ковитлају ријечи без звука. Желе да некоме кажу:  

- Остајеш ми, завичају, оивичен међама пустоши и 

обрубљен остругама успомена. Ти си и данас био моје 

биће, моје језгро, моје просвјетљење, мисао и вријеме, 

љубав и стрепња...  

Сазвучје у постепеном, неумитном нестајању... 
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ЗАГОРКА ЗАГА ЈАЏИЋ 

Ужице – Србија 

 

ЗАВИЧАЈ 

 

Каљавим путем 

ближим се кући, 

протекле године многе, 

језа у телу, страх у души 

једва ме држе ноге. 

 

Хладноћа нека 

прожима тело, 

прича одавно тече, 

детињство моје одавде крете 

а сада спушта се вече. 

 

Година много од тада прође, 

путеви живота бејаху врући, 

а када живот црту подвуче, 

завичај зове родној ти кући 
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ЗАГОРКА ЗАГА ЈАЏИЋ 

Ужице – Србија  

 

КАСНО ЈЕ ЗА КАЈАЊЕ 

        
Стижемо у село у први сумрак. Аутобус је нешто 

каснио па нам и није мило, јер до куће има још непуних 

километар хода. И не би то било далеко да стазе и путићи до 

куће нису зарасли у остругу и купину. Провлачимо се испод 

трња које чупа косу и закачиње се о танану јакну на леђима. 

Долазећи тако из великог града у наше мало село, сестре и ја 

затекосмо оца да седи на оронулим степеницама куће, одакле 

су нас он и мајка испратили у град.  

,,Отишле ми кћери у град у школу''- говорио је свима 

који су се интересовали за децу. 

Док је мајка била жива долазиле смо чешће, јер је 

била болешљива, па смо јој доносиле лекове и све што је 

било потребно. А она када је била лоше довели смо је у 

болницу и некако за кратко време је умрла. Сахрањена је уз 

све обичаје нашег краја, а када смо се сестра и ја због посла и 

обавеза морале вратити у град, отац је остао сам. Њега смо 

некако другачије доживљавале. Био је јак, храбар и способан. 

Мислиле смо да он може све, тако је бар говорио. 

И тако година по година, нисмо ни пиметиле да је 

отац много остарио, оронуо и да више ништа није као пре. 

Чули смо се повремено, никад се није жалио, а ми смо 

мислиле да је он још она чврста стена и да му помоћ није 

потребна..Кад нас је једног дана комшија позвао и рекао да се 

наш отац чудно понаша, да само седи на прагу и ни са ким 

неће да разговара. Друштво му прави само његов шарени 

мачак, који му се врзма око ногу, али прилично изнемогао 

као и он сам.  

Кренуле смо сестра ја на пут. Био је сумрак и како смо 

се приближавале кући било нам је све теже. И заиста, на 

прагу је седео старац кога скоро ни препознале нисмо. 

Зарастао у браду у запуштеном оделу и као да је причао сам 
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са собом. Кад нас је угледао само је подигао главу и врло 

хладно нам пружио руку. Осетила сам страшан осећеј 

кривице, а грло ми се стегло да сам једва проговорила. Сестра 

је тако почела да плаче да је поред нас улетела у кућу. Клекла 

сам испред њега и срамежљиво га погледала у очи. Лице му 

је било испијено и бледо. Руке су му дрхтале, а он је и даље 

мазио свог мачка. Закорачила сам преко прага и ушла у кућу. 

Из старог шпорета у углу куће светлуцала је ватра. На столу 

је био тањир задробљеног млека и кашика, као да је тек 

припремљена вечера. Половина печеног хлеба увијена у 

пртену крпу коју је давно моја мајка ткала, вратила ме у 

детињство када смо за овим столом били сви заједно. 

Увеле смо га у кућу, а онда, као да му нисмо кћери, 

него неки незнанци, почео је причу о његовим дедовима, 

његовом животу у младости и деци коју је послао у школе у 

град. Присећао се како је лепо живео док му је жена била 

жива и да су се лепо слагали, а онда се све променило. А 

онда, од како му ње више нема, живот му је тежак и једва 

чека да оде њој. Досадила му каже самоћа. 

Седели смо тако до дуго у ноћ, а онда отишле у нашу 

собу да спавамо. Пораниле смо да мало кућу окрепимо и 

попијемо чај са оцем. Када сам пришла кревету, следило ми 

се лице од страха. На јастуку сам угледала познато лице 

бледо и хладно као лед. Вриснула сам од страха, а сестра се 

толико уплашила да је просула чај по столу.  

Сахрану смо обавиле по обичајима као и после мајке, 

а након неколико дана смо се вратиле у град. 

Успомене, грижа савести или нешто треће ће 

пресудити када ћемо се поново појавити у нашем селу. Зар је 

то сада више важно. Све оно што смо имале више не постоји. 

Само две хладне хумке на које ни у ком случају не смемо 

заборавити.   
 

 

 

 



КПД „ВАСО ПЕЛАГИЋ“ ПЕЛАГИЋЕВО 

 

208 

 

ЗДРАВКА БАБИЋ 

Требиње – Република Српска 

 

БЛАГОСЛОВИ СИНА СВОГ, ХЕРЦЕГОВИНО! 

 

И пођи, хајдуче и пјесниче, 

свитање зове! 

У снијегу гатачком остави траг, 

у Билећу о Васкрсу дођи! 

Добро пази покрај пута знаке, 

у Ситници цјеливај јатаке, 

и пиши пјесниче…! 

У Светој тајни исповијести; 

ко ти пише, ко те разговара 

од Митрова до Ђурђева дана, 

под крилом сокола смокве ти шаље, 

и вино и маслине, да ти сунце сине! 

Чека ли те твоја Јефимија? 

И док блудна мјесечина сија, 

зрело сунце чува у венама, 

византијско плаво у очима. 

Везак везе златном жицом, 

драга над драгама, жена над женама. 

О, Боже, драги… предраги, милосни; 

нека буде воља Твоја 

на земљи као и на небу! 

Помилуј га 

рајским нектаром мириса наранџи! 

Благослови сина свог, Херцеговино!  
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ЗДРАВКО ЛАЗАРЕВИЋ 

Баден-Баден – Њемачка 

 

МИРИС ОМАНА 

 

Ноћас ми у сан долазиш таман 

У коси ти задевен цветак оман 

Лепо мирише оманов цветак 

А ко ти си стасала у цуретак 

 

Оманом мађијаш околицу 

И моје си зашкиљила око 

У сену твоју заљубих се дубоко 

С погледом негде у даљину 

 

Оман оставља на твоме лицу 

Угодан мирис на љубичицу 

Пробудих се у зору таман 

Тебе нема, ал' мирише оман 
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ЗДРАВКО ЛУКАНОВИЋ 

Пелагићево – Република Српска 

 

ЦИГАНСКА ВИОЛИНА 

 

Вазда сам волио да попричам с обичним свијетом, 

Са њима да се напијем, пјевам, тугујем и плачем... 

Знате, њихове веселе пјесме су цигански сјетне, 

ријечи инатне и бритке, к'о да су клесане мачем... 

 

Тај свијет ми не замјери, кад' опсујем жуљ свога оца, 

и мајчину доброту трпљења свих овоземаљски зала, 

Знате, у том свијету је никао и мој трновит усудни грм, 

из шипражја родног, што ми га је мајка природа дала. 

 

За блага седефног траја, ово постање ми није, нит ум, 

одједном, кад схватих узалудност бивствовања свог, 

докучивши сличност између: генијалоности и лудила, 

не бил ме у сваком бљеску постојања, оправдао Бог. 

 

И онда пркосна душа свезнања загрми из те избе кала, 

фениксним жубором љепоте студи из небеског врела, 

тамо гдје пониче пјесма врлих варошких госпара, 

стихопој је звјездани, ислужена циганска виолина хтјела. 
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ЗОРА ТАДИЋ 

Малме – Шведска 

 

МИХОЉСКО ЉЕТО 

 

Један од ријетких октобарских 

сунчаних дана у Малмеу 

подсјети ме на михољско 

љето у мом селу, 

кад ракија се пече 

и кукурузи беру.    

 

Док беремо клипове 

златних кукуруза 

шалимо се и смијемо до суза, 

а кад их увече пребирамо, 

сортирамо и стављамо у кош, 

имамо воље и снаге још 

да запјевамо неку 

од лијепих пјесама, 

јер су нам једини смисао постојања 

били и остали рад, љепота и доброта. 

Те пјесме сад сјећају 

на давна времена, 

а није ли вриједност свакога живота 

управо у скупу драгих успомена? 

 

Сутрадан печемо ракију 

и сав се комшилук око казана скупи. 

Не долазе да се напију 

већ само тугу да разбију, 

мало се провеселе 

и утиске да подијеле. 
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Јер само берачи шљива 

знају колико кошта 

кап добре препеченице, 

исто као што комбајнери процијенише 

вриједност свакога зрна пшенице. 

 

Све до касне јесени 

сабираћемо плодове 

на имањима наших комшија, 

рођака, пријатеља... 

Биће добре хране, 

биће доброг пића, 

а Бога ми биће и 

пјесме и весеља. 

 

Мајка је већ спремила зимницу, 

паприке на више начина, 

џемове, компоте, туршије, 

од природних намирница и зачина. 

 

И то дивно, топло, октобарско сунце, 

што златним зрацима сија, а не пече, 

осјећам како ми подгријава срце, 

да с љубављу дочекам и вече 

живота мог, јер и ја сам, ето, 

сав вијек свој вукла као коњ 

и ово је моје михољско љето. 

 

Јесење лишће опада са грана, 

а са њим и дозрело воће, 

и позно доба има лијепих страна, 

само ако нам срце тако хоће! 
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ЗОРА ТАДИЋ 

Малме - Шведска 

 

ОСВАЈАЧИМА ПИРАМИДА 

 

Нико није видио 

трње под твојим ногама, 

док си полазио 

на дуг и неизвјестан пут, 

јер једноставно није било 

лакшег избора и бољег начина, 

нити си имао икога 

ко би те узео за руку 

и превео те преко моста 

на лакшу страну живота. 

 

Нико није видио 

оштру камену стазу 

и твоје босе ноге 

како крваре по камењу, 

и друмове и странпутице, 

које си сабирао и спајао 

у један несигуран пут, 

с пуно опасних препрека. 

 

Нико није видио 

твоје надљуске напоре, 

јер једноставно није било избора, 

могао си стати и одустати 

и придружити се губитницима 

или наставити даље, 

пењући се ка врху планине. 

 

Ниси одустајао, 

никако се ниси смио предати, 
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због оних које си волио, 

због оних које си морао задржати 

и по цијену разорног бола, 

којега си морао претрпјети и пребољети. 

 

И када си коначно стигао до циља 

испео си се на врх пирамиде, 

они су видјели само 

ловорике око твоје главе, 

којима је било сакривено 

уморно, хладно и ознојено чело. 

 

И сви су имали исту мисао – 

да си један од повлаштених, 

који је рођен под срећном звијездом! 

 

А ти си, 

послије само пет минута славе, 

преморен сишао са трона, 

с једном једином жељом у срцу – 

да ти ноћу кућа буде празна, 

како би с миром могао заспати. 
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ЗОРАН ШОЛАЈА 

Београд – Србија 

 

ПЕКИН ФИЋА 

 

Не знате Пеку, давно је већ негде на "другом свету" а  

ни његовог фићу, био је у Карловцу најлепши. 

Нити лепше боје, црвене, нити чистијег аутомобила. 

Стално га је гледао са балкона, и ми успели да му у игри 

ненамерно сломимо задње стакло. 

Отац је платио, ја грђен, било ме стид. 

Све сам стигао временом само Пеки да се извинем за фићу 

нисам. 

Ето, Пеко, где год да си. Извини! 
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ЗОРАНА КУКИЋ 

Појезина, Дервента – Република Српска 

 

КРВАВИ ЂУРЂЕВДАН 

 

Oсaм стoтинa чeтрдeсeт сeдaм хиљaдa. Дa сaм ja 

oстaлa живa, биo би jeдaн брoj мaњe. Jeдaн брoj, и jeдaн 

живoт. 

Ни нajмaњe слутњe у мeни ниje билo тoгa Ђурђeвдaнa. 

Грaдски вaшaр, вeсeљe и пjeсмa. Дa сaм сaмo знaлa, живa 

бих сe у зeмљу сaмa зaкoпaлa. Moj приjaтeљ и ja 

бeзбрижнo смo шeтaли, кaдa су нaшу млaдaлaчку причу 

прeкинули звуци тeшких тoчкoвa. Стoтинe људи у црним 

унифoрмaмa oпкoлили су свe кojи су сe ту нaлaзили. Викa, 

jaуци жeнa и плaч дjeчицe пaрaли су мoje уши. Пoд 

њихoвoм прaтњoм, сa пушкaмa упeрeним у нaшe пoтиљкe, 

вoдили су нaс дo вoзoвa спрeмних зa пoлaзaк. Пoчeлo je 

рaспoрeђивaњe, жeнe и дjeцa нa jeдну стрaну, мушкaрци нa 

другу. У вaгoн зa двaдeсeт oсoбa стaвишe нaс двиje 

стoтинe. Oнaj кojи сe oпирao биo би oдмaх убиjeн. Стрпaли 

су нaс тaкo кaкo нoрмaлaн чoвjeк нe би ни зaмислиo, 

звjeрски. Зaчусмo шкрипу шинa и пoчeсмo трoшити oнo 

мaлo вaздухa штo je oстaлo у вaгoну. Majкe су издизaлe 

свojу дjeцу нe би ли мoглa дисaти. Никo oд нaс ниje знao 

гдje нaс вoзe. Из сусjeдних вaгoнa oдjeднoм сe зaчу пjeсмa: 

„Прoљeћe нa мoje рaмe слиjeћe, ђурђeвaк зeлeни, ђурђeвaк 

зeлeни, свимa oсим мeни“. Mнoги oд нaс су тaдa схвaтили 

дa je oвo нaшa пoсљeдњa вoжњa. Moлили смo сe, свaкo нa 

свoj нaчин, aли никo зa живoт, вeћ зa лaку смрт. Знaли смo 

дa живoтa вишe нeмa. Нaкoн дугe вoжњe стигли смo нa 

нaшe пoсљeдњe oдрeдиштe. Прoлaзeћи крoз кaпиjу, вeћ сви 

пoлусвjeсни, глeдaли смo сaмo у двиje риjeчи нa нaтпису 

изнaд врaтa „Сaбирни лoгoр“. Унутрa дим, сумпoр, вaтрa, 

лeлeци, пуцњeви, гoрe oд сaмoгa пaклa. Пoвeзaшe нaс кao 

псe нa лaнцe, и пoвeдoшe нa прeглeдe. Прљaвe рукe 
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крвникa прeглeдaлe су мoje биjeлo тиjeлo, кaдa из гoмилe 

крви жeдних, црних унифoрми, зaчух глaс – „Oд њe ћe 

бити дoбaр сaпун!“ - нa штa сe oстaли зaсмиjaшe свojим 

oдврaтним глaсoвимa. 

„Бoжe, пoмoзи ми. Кaквe су oвo звиjeри? Jeсу ли oвo 

дeмoни, oд сaмoг Ђaвoлa пoслaни?” - пoмислих. Oдмaх 

зaтим пoслaли су нaс дa грaдимo бaрaкe и зид oкo сaмoг 

лoгoрa. Свaки дaн дoлaзилa су зaпрeжнa кoлa, и oдвoзилa 

умрлe. Бeз хрaнe и вoдe, стaриjи и бoлeсниjи, нису мoгли 

дугo издржaти. Meнe je дугo oдржaлa, вaљдa, млaдoст, aли 

ни мoje кoсти кoje су извиривaлe испoд кoжe, нису мoглe 

пoдниjeти сaв тeрeт. Пoмoћи нисaм мoглa ни сeби, ни 

другимa, сaмo сaм сe мoлилa Бoгу дa нaс кao мучeникe 

прими у свoje цaрствo.  

Нисaм ни знaлa дa ћe ми тo бити пoсљeдњи дaн. 

Нoсилa сaм вeлику грeду, и пoд њeним тeрeтoм мoja 

слaбaшнa кoљeнa су пoклeклa. Дoбилa сaм удaрцe нoгaмa, 

и присиљeнa билa дa устaнeм и нaстaвим. И свe тaкo дo 

трeћeг путa. Дoк сaм глeдaлa у зeмљу притиснутa тeжинoм, 

чулa сaм пуцaњ. Сaмo сaм успjeлa изгoвoрити – „Хвaлa ти 

Бoжe“. 

Дoк сaм склaпaлa oчи схвaтилa сaм дa сaм ja 

пoбиjeдилa. Сви смo ми пoбиjeдили бeзбoжникe! Нaшa 

причa ћe сe чути, и нaшa пoкoљeњa бићe блaгoслoвљeнa, 

дoк ћe њихoвa испaштaти збoг стрaшних гриjeхoвa. A ви, 

пoтoмци нaши прeживjeли, нe дajтe дa нaшa прoшлoст 

oстaнe зaбoрaвљeњa, нe дajтe дa вaс будућнoст прoгутa, дa 

нe дoчeкaтe и ви нeки, нoви, крвaви Ђурђeвдaн. 
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ЗОРКА ЧОРДАШЕВИЋ 

Франкфурт на Мајни – Њемачка  

 

МОЦА  

 

Мало буцмаст, благога погледа, 

увијек косу чешљао на страну, 

сем закрпе на трошном капуту 

ниси мог´о да му нађеш ману.  

 

Кошуља му увијек чиста била, 

и патике које нису најке – 

родбина се с њиме поносила 

најстарији био је у мајке.  

 

Момо му је право име било, 

а из миља звали смо га Моца, 

све га село због тога жалило 

што је рано остао без оца.  

 

Из школе је право иш´о кући 

да би мајци чинио по вољи, 

све послове у пољу радио 

у разреду ученик најбољи.  

 

Другови му на том завидили 

па кад год би за то нашли згоду, 

ругали се како биједан хода 

како не зна с њима пратит' моду.  
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Због тога је увијек тужан био 

на одмору није се играо, 

често сузе у очима крио, 

и рукавом кошуље брисао.  

 

Не знам шта је, племенитост нека 

из срца му и душе зрачила, 

док га друга дјеца презираше 

ја сам често с Моцом се дружила.  

 

Једног дана док смо ишли кући 

cузног ока рек'о ми је Моца: 

„Можда и ја носио бих најке 

кад би живог имао свог оца“. 
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ЈАСМИНА ДИМИТРИЈЕВИЋ 

Загреб – Хрватска  

 

ЗАПИС 

 

Појавио се изненада. Сви су се питали шта га је довело 

у наше село, али се нисмо усуђивали да га то и 

директно упитамо. Настанио се у маленој кући на крају 

села која се својим изгледом уклапала са изгледом свога 

власника. Била је стара и оронула. Двориште је било 

запуштено, зарасло у коров, а кућа минијатурна и са 

полупаним прозорима. Уместо степеница били су накриво 

поређани бетонски блокови и мали погрешан корак могао 

је довести до тога да се та несигурна конструкција сруши 

    У кући већ годинама нико није живео. Само су се 

најстарији становници села сећали породице која је била 

власник и чији су се корени због једне трагичне несреће 

затрли. Нису ни знали коме је припала у власништво. Није 

ни чудо што смо се изненадили када смо видели да се неко 

доселио у кућу. Приметили смо да се дим вије из оџака и 

да су полупана стакла на прозорима замењена. 

   А онда смо видели и њега. Мали човечуљак са 

неком смешном капом на глави је почео да уређује кућу и 

двориште. Са великом хитрошћу, попут веверице је 

скакутао и прескакао степенице од блокова , а у руци му је 

био неизоставни чекић. Убрзо је улаз у кућу био 

направљен од лепо озиданих степеница. Видело се да 

човек зна шта ради. Комшије су са интересовањем 

посматрале како пажљиво почиње да уређује двориште. 

Копао је по њему и успео у том силном корову да пронађе 

и неку залуталу ружу или лалу, пажљиво их вадио и 

засадио испред куће где је направио лепу малу баштицу. 

Цвеће је мирисало и из саксија које је поређао на 

степеницама и на прозорима. 
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   За кратко време и кућа и двориште били су 

непрепознатљиви. Имао си осећај да је ово кућица из неке 

бајке, а мали човечуљак прави вилењак. 

    Џине је био прави особењак. Људи су проценили да 

има око осамдесет година, али по његовој виталности то се 

не би могло рећи. Покушавали смо да започнемо разговор 

са њим не би ли сазнали нешто више о његовом животу, 

али он је на један уљудан, али одлучан начин то одбијао. 

Сводио је разговоре на добар дан, како сте и довиђења. 

   Моје село, простире се на левој страни Западне 

Мораве, у близини града Крушевца. Оивичено је са две 

чесме које су биле некада понос становника. Међутим, 

како су године пролазиле и чесме су запустеле. Мања од 

њих скоро и није имала проток воде и већином би је се 

сетили за време сеоских литија, јер је поред ње изникло 

дрво ораха које прогласише за запис. 

   Друга, већа чесма на улазу у село, чија је вода, како 

се причало имала и лековита својства, користила је да се из 

ње наточи тај ледени еликсир и оде у њиву на посао. 

Велико коруто испред чесме је користило да се ту напоје 

уморне животиње. Једном приликом је због радова била 

обустављена селу градска вода и свакога дана су колоне 

људи стајале у ред и чекале да се снабдију водим. Али, 

авај. Сви су журили по воду и нико није примећивао 

колико смећа има око чесме и како неугледно изгледа. 

  Џине је волео да се бициклом извезе и обиђе 

околиш села. Тако је једном дошао и до чесме. Са тугом је 

гледао разбацане флаше и разне папире. Сутрадан је, 

натоварен разним алатом, дошао и почео све то да чисти. 

Изненађено смо га гледали и питали се шта он ту ради. Све 

нам је постало јасно после извесног времена када смо 

видели да је то место добило другачије обличје. Није више 

било смећа, све је било очишћено, а крај чесме је био 

направљен плато са столом и клупама око кога су биле 

засађене руже. Ту је стари господин свакога дана проводио 
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време. На малом плинском решоу кувао би кафу и сваког 

ко би свратио на чесму почастио би топлим напитком. Све 

више је комуницирао са људима и чак им поверио да је 

војно лице у пензији и да му се овај крај одувек допадао. 

Да је због тога одлучио да се ту настани и проведе 

последње дане свога  живота. 

  Постало је то место окупљања, како становника 

села, тако и становника околних села. Пешице су многи 

долазили и то им је била релаксација. Излет. Чак је и 

омладина почела на том месту да прави журке до дубоко у 

ноћ. Доносили би роштиљ, или чак ражањ, где су 

пекли месо . 

   После једне такве журке, Џинета је затекао велики 

неред. Све је било разбацано. Трагови журке су се видели 

и на погаженим ружама. У тишини је све то покупио и 

средио и спасио руже колко су се уопште могле спасити. 

   На чесму је дошао један од учесника журке. Нешто 

је заборавио те ноћи и вратио се по то. Сада, гледајући 

старца како чисти неред који су они оставили без речи је 

стао  крај  њега. Није знао шта би рекао. Осећао је гружу 

савести. 

  “Седи да попијемо кафу.” - рекао је Џине и 

изненађеном младићу донео кафу. 

“Видиш, сви причају о загађености природе, река, 

мора. Није ствар само у причи већ у томе да нађемо начин 

да то спречимо.“ 

   Младић је отишао кући под утиском тих речи 

мудрог човека. Сутрадан је окупио омладинце села и сви 

су сложно отишли и средили место где се налазила друга, 

мала чесма. 

   Сада са поносом могу рећи да поред осталих 

занимљивости у селу имамо и два мала туристичка 

излетишта са веселим, бистрим жубором воде. 
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ЈАСМИНА ДИМИТРИЈЕВИЋ 

Загреб – Хрватска  

 

ТАРАБА 

 

Сеоска кафана је била пуна. Лепо летње вече, 

измамило је вредне сељане да се мало окупе и друже. Били 

су то све радни и поштени људи, који би после мукотрпног 

рада тако себи давали одушку. Уз хладно пиво и шприцер 

испредале су се разне приче које су се преносиле са колена 

на колено.  

Тераса је била препуна. Сви су волели ту да седе. Мало 

због ваздуха, а више јер је кафана била у центру села и 

тако су могли да виде свакога ко је ту пролазио. 

Сада су све очи биле упрте у лепу жену средњих 

година. Била је најлепша од свих жена у селу. Дугих црних 

витица, крупних тамних очију и једрог тела. Ружа је била 

свесна да је сви мускарци у селу желе. Али, она је волела 

свога Марка. Била је то љубав на први поглед и Ружи није 

засметало што је он момак са села. Не кајући се што 

напушта град, дошла је у село и прихватила све сеоске 

послове. Добили су два сина који су били већ 

средњошколци. 

- Миле, ено твоје симпатије. 

Пера је задиркивао Милета, јер је била јавна тајна да се 

Милету Ружа веома допада. Миле је био сеоски мангуп, па 

и сада са скоро педесет година није могао да се смири. 

Његовој жени су у почетку сметали ти његови излети, а 

онда је дигла руке од њега. Знала је да није нека лепотица 

и да јој се тело деформисало од трудноћа, и тако сама, и 

себи и другима, налазила је оправдање за мужевљеве 

авантуре. 

    За разлику од ње, Миле је још био наочит и то је 

користио да осваја женска срца у селу. Једино се Ружа 

држала гордо и његови комплименти нису код ње имали 
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успеха. То га је једило, јер су га и компањони у кафани 

задиркивали да му опада заводничка моћ. 

   Када год би срео Ружу заустављао је да је нешто као 

пита и користио те минуте да јој се дубоко загледа у очи и 

крене са комплиментима. Ружа је на културан начин 

одбијала то његово удварање, али када је почео да јој 

предлаже да дође код ње када јој је муж у граду, решила је 

да то каже Марку. 

    Марко је у првом моменту полудео и хтео да се 

обрачуна са Милетом, а онда је изненада Ружи рекао. 

- Позови га сутра код тебе. Реци да ћу ја ноћити код 

твојих јер имам неких обавеза. Ружа га је зачуђено гледала 

и слушала не верујући шта јој прича. 

-     Јеси ли ти нормалан? Наговараш ме на неверство. 

-     Ништа не брини. Само уради како сам ти рекао. 

    Ружа је послушала мужа. Рекла је Милету да дође 

код ње на кафу пошто је сама. Миле није могао да схвати 

тај изненадни преокрет, али је био сав срећан и у себи само 

мислио да ипак није зарђао. Чак је и Ружа пала на његов 

шарм. 

Пало је вече, а Миле се упутио Ружиној кући. Сређен, 

намирисан, није му сметало ни то што му је жена схватила 

да иде код неке. 

 Сав нагиздан,Миле је дошао до Ружине капије, али се 

питао да ли сме да уђе на капију. Можда је боље да се 

прескочи преко тарабе која је била заклоњена од уличног 

светла. Мало се ипак прибојавао да Марко не сазна, јер 

против млађег човека ипак би изгубио ако би дошло до 

окршаја. Зато је дошао до тарабе и једним скоком је 

прескочио. Кренуо је преко дворишта. 

 Изненада је двориште обасјала светлост. Миле није 

знао шта, се дешава, само је видео Марка насред дворишта 

како стоји са упереном ловачком пушком. Крај њега је 

стајао велики црни пас. 

- Добро вече Миле. 
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- Добро вече. Знаш нешто ми требаш... 

- Требам ти? Па зашто онда прескачеш преко ограде? 

Зашто не уђеш на капију? 

Миле није знао шта да одговори. Није ни знао чега се 

више боји, пушке или пса. 

- Или си можда дошао код моје жене? 

Миле се ухватио за ту Маркову реченицу. 

- Да. Да. Дошао сам код Руже. Знаш какве су жене. 

Па и твоја Ружа је таква. Стално ме нешто боцка. 

Ево сада ме позвала да дођем на кафу када ти ниси 

кући. Мушко сам па сам морао да прихватим позив. 

Ко же њој да одоли.... 

Миле није стигао да заврши реченицу. Марко је пустио 

пса на њега и опалио један метак у ваздух. Преплашени 

Миле није знао шта ће од страха. Почео је да трчи испред 

пса и дотрчао до тарабе. Скочио је да их прескочи и цео 

задњи део панталона му се закачио за тарабу. Поцепао је 

панталоне које су остале да висе попут заставе. Миле је иза 

себе, уз лавеж пса чуо весели смех Ружице и Марка 

    То није био крај Милетовим мукама. На његову 

жалост да би стигао до куће, морао је да прође поред 

кафане. Знао је да ће сви да га виде тако поцепаног. Брзим 

кораком, спуштене главе, прошао је правећи се да не чује 

веселе повике и смех људи који су седели на тераси. 

    Цело село је ујутру причало о милетовој авантури. 

Марко је донео у кафану поцепани део од панталона и 

поручио му да дође и узме, ако му треба да састави са 

другим делом. 

     Миле дуго није ишао у кафану. Виђали су га како 

обрађује њиве и љубазно прича са супругом. Није више 

пожелео да је превари. Претрпљени страх и срамота убили 

су му жељу за авантурама. 
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ЈАСМИНА РАДАНОВИЋ 

Дервента – Република Српска 

 

ЗВЈЕЗДИЦА НА НЕБУ 

 

Када сам била мала често сам посматрала небо. 

Посебно у ведрим ноћима када би се на небу начичкале 

сребрне звјездице, примјетила бих да нека звијезда појезди 

ка Земљи и једноставно се угаси. Размишљала сам тада 

гдје она заврши своју путању, шта се с њом деси. Одговор 

сам наравно потражила гдје друго него код мајке. Мајка 

нам је тада свима била нешто попут ходајуће 

енциклопедије. И оно што није знала објаснити теоријски 

и чињенично, она би поткријепила сазнањем из „народа“, 

као стари су то некад тако говорили. Рекла ми је да, када 

звијезда падне са неба, нека душа напусти овоземаљски 

свијет. Напоменула је и то да свако има своју звијезду и 

када се она умори и истроши, она се угаси. Онај чија се 

звијезда угасила, нажалост умре. 

Од тада, нисам више вољела видјети звијезду 

падалицу. Размишљала сам о својим најмилијим и нисам 

жељела ником да му се звијезда угаси.  

Једном сам се са сестром враћала с вашара и прелазећи 

преко моста примјетим да је пало неколико звијезда. 

Обузела ме је таква језа да више нисам хтјела гледати у 

небо када је ведро. 

До уназад можда двадесетак година почела сам небо 

посматрати другачије. 

На неки другачији, духовнији начин. Оно је постало 

дом мојим најближим и ја сам га кроз то завољела. И када 

је сиво, свијетло плаво, црвено, увијек тражим љепоту у 

њему. Мој син је такође почео доживљавати небо као 

нешто посебно оног момента када му је умро дјед, а мој 

свекар. 
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Сјећам се, јул 2012. године. Свекар  је боловао задњих 

годину и по дана и иако смо знали крајњи исход до задњег 

трена смо се надали бољем. Ваљда је то она сламка спаса 

која се увијек тражи и за коју се човјек држи. 

Када је он умро, Сергеј је имао непуних шест година и 

те године је требао поћи у први разред, а Ема је имала 

четрнаест мјесеци.  

Њихов задњи сусрет са дједом је био три дана прије  

коначног растанка, када је кренуо у болницу. Ема му је 

махала с прозора и дозивала га: „Деда!“, а Сергеј му је 

махнуо и рекао да га чека. Чека га да играју шах којем га је 

дјед научио и којег много воли. 

Када је отишао, Сергеј ми је рекао да зна да се дјед 

више неће вратити. Знала сам да је у праву, али наравно 

као и што треба, охрабрила сам га и рекла да ће се дјед 

брзо вратити.  Кажу да дјеца имају неки предосјећај и 

заиста није погријешио. 

Три дана након тога супруг се спремао као и сваког 

дана да иде са мајком и сестром у посјету оцу, али долазак 

поштара је промијенио све. 

Телеграмом су обавијештени да је свекар умро. Муж је 

ушао у кућу и мени шапнуо да не чују дјеца. Нажалост, 

Сергеј је баш у том моменту улазио у собу и чуо, те одмах 

онако дјечије реаговао. Рекао ми је: “Дај ми мама телефон 

брзо да зовем дједа, да сиђе доле“.  

Ја га упитам :“Одакле да сиђе сине?“ А он као из топа 

рече: “Па са неба.“  

Њему је у сјећању остао посљедњи разговор с дједом 

када га је Сеги сам позвао и причао са њим. Зато му је 

телефон први и пао на памет. 

„Мој дјед је сад на небу, постао је звјездица!“ Иако 

смо били изненађени том његовом констатацијом, ја сам 

брзо реаговала и рекла да је то тачно, да је дјед сад на 

небу, да је звјездица и да ће увијек свијетлити за нас, али 

да нам се не може вратити и да нас не може чути.   
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Колико год човјек био свјестан тешке ситуације, 

болести, није никад у потпуности спреман  неке ствари 

прихватити. Он нас је предухитрио у том поимању ствари 

и ми смо то тако и прихватили, јер смо у датом тренутку и 

сами били затечени. 

Недавно смо ишли и мом оцу на гроб, у Прњавор, а 

мог оца нажалост нису имали прилике упознати, јер је 

погинуо много година прије њиховог рођења. Знају га само 

по мојим причама и неколицини фотографија. 

Дошли смо, донијели цвијеће, а Ема је само 

посматрала бијели споменик и ћутала. Када смо мама и ја 

све почистиле и средиле те таман одлучиле да кренемо, 

Ема ме је упитала да ли су сад њена оба дједа заједно. 

Мама и  ја смо се погледале, а прије него што ћу јој 

одговорити, предухитрио ме је Сергеј који јој је рекао да 

су оба дједа и ујака горе, да су они сада звјездице и да нас  

чувају. Он је њој рекао нешто слично што је и сам схватио 

прије седам година. 

Рекла сам јој да се искрено надам да су заједно и да су 

вјероватно срећни што они израстају у добре људе.  
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ЈОЦО ГЛИГОРЕВИЋ БРКО 

Српска Тишина, Шамац – Република Српска 

 

ХУМАНИСТИ ДР АРЧИБАЛДУ РАЈСУ 

 

О доктору Арчибалду младу 

и његовом хуманоме раду 

ево пишем ја у стиху Вама 

о његовим људским врлинама. 

Величина он је људска био 

Србију је земљу заволио 

гдје је дош`о у тешка времена 

послала га тада је Женева. 

Извјештач је Крста црвенога 

о страдању народа српскога. 

Аустријске силне регементе 

српском роду и Србији пријете. 

Куда прође аустријска сила 

вјешала су, а и гробља била. 

Благослов им послао је папа 

у намјере што им се уклапа. 

Благослов и оружје угарско  

да униште сјеме Светосавско. 

Сваког трећег Србина убише 

те Србију војно покорише. 

Што преживи у изганство крену 

носе собом сви једину жељу 

да се брзо у Србију врате 

Аустрији рачун да наплате. 

Проклетије са Србима прође 

к`о и славне српске војсковође. 
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Забиљежи што Шуцкори раде 

убијају рањене и гладне. 

Са Србима у прогонству живи 

поноси се и јунаштву диви. 

Добровољац он српски постаје 

своје срце њима завјештаје. 

Кад` Солунски обруч отворише 

своје жеље Срби остварише. 

У почетку двадестога вијека 

српском снагом и оружја јека 

протјераше Аустроугаре 

и Словенску тад државу праве. 

Арчибалд је уз раме Србима 

он савјете даје министрима 

да државу устоличе своју 

што добише у љутоме боју. 

Савјетима он много помаже 

на слабости жели да укаже. 

У аманет остави им књигу 

као своју неизмјерну бригу. 

Садржај јој наслов претвори 

како треба Србин да се бори. 

Мој је савјет за ваше побједе: 

,,Чујте Срби, чувајте се себе“. 

 



ГОРИ ЛИЛА УОЧИ ИЛИНА - 2022. 

 

 231   

 

ЛАЗАР АНТОНИЋ 

Вецикон – Швајцарска  

 

ПЈЕСМА ТАТИ 

 

Док сам мали у стомаку био 

Дједовину Тата оставио. 

Нисам им'о заштиту од оца. 

Израст'о сам у животног борца. 

 

Одраст'о сам без оца и хљеба 

Желио сам да стигнем до неба. 

Слушајући те приче о Жарку 

Ја завољех силно своју Мајку. 

  

Кад сам отац први пут постао, 

Ни помислит' тад нисам могао 

Да сам твојим стазама пошао, 

Да ме стигло чег' сам се бојао. 

 

Тад осјетих да ме с неба гледаш, 

Твојим путем да идем ми не даш. 

„Немој сине, мојим путем поћи, 

Издржати дуго нећеш моћи.“ 

  

У сну чујем твој глас ми говори 

„Добро сине ти очи отвори. 

Окрени се оном ко те створи. 

Добро чини, увијек право збори. 
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Живот ти је дарован од Бога 

Господ даде да имаш порода. 

Слави Бога што је на висини, 

Бога слави увијек у истини. 

 

Антонића брдо слави дане 

Наших Светих Јоаким' и Ане. 

Са љубовљу ми славимо славу 

Од Матића нашу Ићмијану.“ 
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ЛАЗАР АНТОНИЋ 

Вецикон – Швајцарска 

 

СУЗАНИ 

 

Кад затворим очи видим Оно што волим, 

због тога тугујем кад очи отворим. 

Говори се да гледамо према истоку. 

Са истока нам сунце излази. 

Мени је изашло сунце кад сам 

видио твоје окице јапанске. 

Уживао сам кратко у сваком изласку сунца. 

Док сам се радовао твојој близини 

Нисам видио олују у даљини. 

Невријеме те однесе заувијек од мене, 

само твој мирис осећам крај себе. 

Прошла су времена олујна, 

остао сам на животним рушевинама. 

Као отац нисам знао да те чувам. 

Да се борим нисам био спреман. 

Од немоћи и назнања свога 

само сам се уздао у Бога. 

Губитак који се никад не преболи. 

Искреним молитвама Јоакиму и Ани 

почех да се молим. 

Годинама бистре сузе лио, 

искрено се заштитницима молио. 
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ЉИЉАНА СКЕЛИЋ ВЕМИЋ 

Чачак – Србија 

 

ХВАЛА ЊИВИ ШТО РАЂАЛА ЈЕ 

 

Сву ноћ тражих село, 

кућу нашу и имање. 

Поведе ме санак на пропланак 

где се брало жито 

и чувале краве. 

Потрчали снови моји, 

хита месец у очима. 

Креснице се свуда разлетеле, 

бескрајна ми радост у грудима. 

Хвала њиви што рађала је, 

златном сунцу и пшеници. 

Опчињена сећањем, 

на траву сам легла. 

Пробуди ме мирис мамине руке 

што погачу је пекла. 

 



ГОРИ ЛИЛА УОЧИ ИЛИНА - 2022. 

 

 235   

 

ЉУТОМИР РУНДИЋ РОМАНИЈСКИ 

Лозница – Србија  

 

САМО ЈЕ СРБИЈА ВЕЧНА 

 

- Јоване, додај ми чутурицу! - обрати се Петар другу 

поред себе у рову. 

- Ево, брате! Угаси жеђ. А јеси ли гладан?- рече Јован. 

- Јашта сам! - надовеза се Петар. 

- Ја ноћас мало дремнуо и замисли усних како сам код 

куће. Мајка направила сарму, а ја навалио, па не знам 

стати! У то груну граната. Тргох се, а у устима ми још укус 

сарме - настави Јован облизујући се. 

- Е, нек си ти омастио гушу! - насмеја се Петар.  - Де 

нам отвори тај нарезак да поделимо! 

- Него, Петре! Реци ми, мајке ти! Бојиш ли се?   

- Чуј бојим ли се! Јок ти се бојиш! Па како се нећу 

бојати? Тек нам је два'еспрва! Мајку му! Да бар стигох да 

се оженим, децу да поправим. На коме ће ми лоза остати.? 

Оно, чини ми се, није ми жао погинути због мене. Већ ми 

жао због мајке, оца, сеје...девојке! 

- Ма, исто ти је и са мном. Оног дана када смо дошли 

из Ваљева на Кошаре и када сам први пут осетио зујање 

метака око ушију и топовске канонаде, премро сам од 

страха. Али, касније се то претворило у неку обамрлост! 

Сад више размишљам о мојој девојци него о себи! Заклела 

ме, да јој се морам жив вратити! Ухх..! - уздахну Јован. 

- Даће бог да те дочека! - добаци му друг. 

- А ја ноћас гледам у небо! Осуло се звездама. 

Размишљам о ономе што кажу да су звезде очи ратника! 

Па, ко велим, моји су и прандеда и деда ратовали и 

погинули за Србију. Ако су они добили по своју звезду, 

ваљда ће бити једна и за мене! - изговори Петар у једном 

даху док је лагано јео ону полутку нареска.  
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- Нисмо имали среће! Генерацијски смо рођени у 

погрешно време! Закачише нас разне невоље... санкције, 

глад, беда, ратови...и сад ово зло што се над Србијом 

надвило! - резигнираним гласом констатова Јован. 

- Вала баш! - потврди Петар. - Али кад помислим да је 

ова наша Србија вазда била душманима мета и да су за њу 

ратовали наши преци вековима, мислим да нам боље није 

могло ни допасти! То је усуд српског рода! Свих наших 

предака и потомака!  

- У праву си! - сложи се Јован и настави после пар 

тренутака омишљања: - Слушај класо! Ако којим случајем 

претекнемо ово зло, и вратимо се кућама, одмах ћу да се 

женим! Па те питам брате мој! Овде на бранику отаџбине! 

Хоћеш ли ми бити кум? 

- Хоћу, Јоване, брате! Кумство се не одбија.То је 

посебна част и обавеза! Знаш оно: „Бог је на небу, а кум на 

земљи"! 

- Куме мој! - ускликну Јован 

- Даће бог куме! Да се окумимо! Да те венчам! Да децу 

рађаш! Да ти синове крштавам! Да војнике за Србију 

подижеш и спремаш! Јер сви смо ми куме мој пролазни! 

Само је Србија вечна!  
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МАРИНКО ГРУБОР МАТЕ 

Шамац – Република Српска 

 

СИНЕ, ДУШО МОЈА 

 

Снијег пада као из рукавице. Ватра у шпорету само 

што се није угасила. Брижна старица склопљених руку 

стоји испред прозора. Понекад уз уздах изговори 

полугласно неку ријеч молитве, молитве свевишњем 

Створитељу. А онда јој се отме блага клетва, па молитва за 

разум овоземаљским моћницима.  

,,Господе Боже, Ти што Свијет створи, што ми све, па 

и сина јединца подари, молим Ти се, сачувај ми га. Не 

кажњавај, већ у разум врати, ове свјетске несретнике и 

моћнике, што обичном грешном народу рат наметнуше”.  

Онда скину поглед са пртине коју је снијег већ замео, а 

којом јој син на ратиште оде, јер мора провјерити је ли 

понио све што му је спремила. Вунене чарапе, баш их је 

јуче оплела. Флашу ракије да се он и другови мало од зиме 

одбране, мало каве и шећера, сланине и коју главицу лука, 

штеку цигарeта и пакет шибица. А да је могла и душу би 

му своју спаковала. Да га од сваког зла сачува. Кад већ не 

може умјесто њега у то зло она ићи. 

А радо би за сина и то урадила. 

Док је она у молитви већ заспала, ако је то спавање, јер 

мајке и не спавају, син је у камиону са саборцима 

наздрављао и пјевао: ,,Нас два брата оба ратујемо, не плач’ 

мајко, ако погинемо”. 
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МАРКО Љ. РУЖИЧИЋ 

Гнионица – Република Српска 

 

ОЧЕВА КЛЕТВА 

 

Ријетке су клетве у којима родитељ куне свог 

насљедника, ријетке, али се понекада и то догоди. Уздржи 

се родитељ да крв своје крви куне, јер је увијек био 

спреман и живот дати за свој пород. 

Живио је у нашем крају старији човјек Теодор звани 

Теда. Од порода је имао три сина и двије кћери. Најстарији 

од синова би Стојан, а за Милорада и Милана није се знало 

ко је старији, а ко млађи јер су били близанци. Кћери, када 

је дошло вријеме, поудаваше се и одоше за својом срећом, 

а синови засноваше самостална домаћинства. 

Стојан по женидби у оближњој њиви сагради кућерак 

од ћерпића, непечене цигле и у тој чатрњи изродише 

петоро дјеце. Земља коју је обрађивао би каменита и посна, 

много уста је требало нахранити, па је седмочлана 

породица оскудијевала у много чему. 

Милорадова нова кућа била је на пола пута од очеве 

куће, идући ка Стојановој кући.  

Милан је остао да живи са оцем у заједничком 

домаћинству. Ожени се и доби сина Милију. Не би 

дуготрајне среће у тој заједници, изненада се разболи 

Милан и умре. Његова удовица се по сахрани врати у свој 

род, или се преудаде, а сина остави код дједа Теодора. 

Дуго је и темељно по Милановој смрти Теодор 

размишљао како даље и са киме. На крају донесе одлуку да 

се договори са сином Милорадом да га он дохрани и 

сахрани и да брине о њему и о синовцу Милији док се 

дјечак не осамостали. 

Убрзо по договору Теодор се пресели код сина 

Милорада. У авлији, уз свој кућерак, догради син омање 

одјељење, у које смјести прост лежај од дасака и сламе, 
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озида земљану пећ, убаци још пар потребних ситница и 

усели оца. 

Најстарији син Стојан имао је говорну ману, није 

могао јасно изговарити „с“ па је звучало као да каже „т“, 

умјесто сунце говорио је тунце.  

Незадовољан, Стојан договором између оца и брата 

често је негодовао. Плашио се да ће Милораду припасти 

већи дио очевине, па једног дана упаде код оца у 

надограђени собичак и још са врата започе псовати и Бога 

и сунце и све што из љута човјека може изаћи. 

- Видим ја ваше намјере, Милораду ти дао више земље 

и шуме нег' мен'. 'бем ти тунце, неће то моћи тако... 

Отац је сједио на кревету, бранио се и објашњавао да 

је то урадио како би приволио Милорада да се брине о 

њему и о унуку Милији. Стојан је био ван сваког разума, 

па у том заслијепљеном стању, распали оцу шамар и уз 

псовке излети из куће. Отац Теодор, заплака и поче клети 

сина:  

- Да Бог да те за ту руку ујео поскок! Да Бог да те, за 

ту руку, ујео поскок - понављао је тихо жалостан старац и 

плакао. Сав тај јад нијемо је посматрао малени Милија, 

синовац и унук двојице гњевних људи. 

Године су пролазиле, Теодор је о Илиндану умро. 

Вријеме и нова збивања потиснула су у заборав гријех 

сина и клетву оца, наставили су мјештани да живе своје 

монотоне животе и да гледају своја посла. 

Да ли стиже клетва или би случајност, ко ће знати, али 

у јесење предвечерје зачуше се лелеци и дозивање из 

Стојанове куће.  

- Танооооо! Мактимеееее! Оооо.... Мактимеее, оооо 

Таноооо  – довикивао је Стојан жену Стану и сина 

Максима. 

Стојан је тог дана избезумљен улетио у кућу и са прага 

почео дозивати и лелекати. Стана и Максим смјестили су 

га у скромни кревет у коме је ускоро умро. Када су га по 
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смрти купали и бријали запазили су на руци двије ране 

које су личиле на ујед змије. Причало се по селу да се 

враћао са њиве и да је код извора клекнуо да се напије 

воде. Изнад врела које је било озидано каменом на равној 

плочи виђали су повећег поскока како се склупчан сунча. 

Највјероватније да се једном руком ослонио на земљу, а да 

је другу ставио на равну плочу гдје је поскок сакупљао 

јесење зраке сунца и да га је ујео више у страху него у 

намјери да напада. Да ли је клетва учинила своје или не, ко 

би то могао знати? Углавном неко се присјетио давног 

догађаја који се десио у надограђеној собици од непечене 

земље, а Милија је потврдио да је било и клетви и шамара 

тог дана. А поскок, поскок је само тражио да угрије ледену 

крв прије него што се завуче у какво скровито мјесто да 

презими, а можда му је неко дојавио кога да чека, ко ће 

знати и моћи да растумачи све замршене односе клетве и 

њеног остварења. 
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МАРКО РАУЛИЋ ЂУКИЋ 

Милошевац, Модрича – Република Српска 

 

МАГЛА НА ПУТУ 

                                                         Глигору Муминовићу 

 

Сликар самотњак 

Само једном сам окупио сликара, Серђу и Глигора 

испред Дома културе  у граду. Био је то сусрет за памћење.  

Сликар је за многе био чудак. У кафани је обично 

сједио сам. Дијелио је савјете онима  који су то тражили.  

Частили су га пићем, али он је одбијао. Понекад је у 

кафани у Милошевом селу тражио да му пјесник Тошо 

тихо рецитује Преверову  Барбару, а он га  је награђивао 

добрим вином.  

 

Серђо од Сицилије 

Сваке године је одлазио код пријатеља сликара на 

Сицилију да би изучавао и сликао старе фасаде и ту је 

запазио многе иконе као комбинацију религије и 

умјетности. Дознао је да су то поклони многих уметника 

као дар при обнови Сицилије послије великих земљотреса. 

Већина тих слика и обновљених фасада припадају 

свјетској баштини и заштићени су. Такве љепоте нигдје 

нема. 

 

Свемир  

У расправама са Глигором, сликар је тврдио да није 

добро ако учимо од свемира који је наводно савршен. 

Звијезде се гасе, изгоре, енергија као њихов покретач 

стално слаби.  Све ту од савршеног реда иде у неред и то 

нико не може објаснити. Може се о томе само причати и 

нагађати. Енергија све покреће, а она када нестане, све 

стане. Да ли је то крај свему. 
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Да ли има нешто што је вјечно и трајно? Да ли је 

вријеме енергија или је неовисно? Значи ли то, нема 

енергије, нема ни времена. Све стаје, нема ништа.  

 

Стварање 

Пријатељ, Серђо од Сицилије, му је причао да су  

послије напада епилепсије када су тијело и дух у грчу 

настајале његове најбоље слике. Дознао је да апсурд, 

лудило и хаос могу бити и остати дио умјетности, ако се 

претворе у ријеч, слику, музику.  Зато је умјетност 

посебна. Она је велико чудо.                

 

Питања за Творца 

Да  ли Творац све ради са намјером и да ли је послао 

Теслу да промијени свијет и да ли је Пелагић требао 

толико пута бити прогањан да би оставио траг?  Васо је 

нешто посебно, он је дуго путовао кроз маглу, застајао је, 

бјежао, враћао се... Свијетлу будућност доносе само чисти 

и отворени људи. Без њих све ће нестати и све ће пропасти. 

Све  је увезано и у некој је разумној и неразумној 

хармонији, а човјек прави велике и мале грешке, јер 

умишља да је Творац.  

 

О калуђеру 

Да ли човјек може да се угаси и прије него што 

престане да дише? Митар калуђер  је тврдио да неред који 

ми не разумијемо најлакше подведемо под хаос, јер је знао 

да немир или поруши или изгради. 

Зато стално треба помињати Васу Пелагића и друге 

великане, не да се узвиси његово дјело него да је стално 

освијетљено. 
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МАРКО РАУЛИЋ ЂУКИЋ 

Милошевац, Модрича – Република Српска 

 

РАЗГОВОР 

(Пут у Пожаревац) 

                                                                            Савку Пећићу 

 

Само они који искораче снажним кораком остају у 

памћењу. Када човјек нешто вриједно остави, оно 

засвијетли и сви долазе да их то свјетло умије и огрије. 

Човјека уздиже његово дјело и људскост. 

Рађамо се тамо гдје нам Бог одреди да попунимо 

празнину. Несвјесно се талентовани и вриједни изборе за 

своје мјесто, ма колико их одбацивали и потискивали. Има 

за то много примјера, особито међу умјетницима. 

Писац: Има их много, али мене је фасцинирала животом и 

радом Милена Павловић Барили. Она је била разноврсна и 

њено стваралаштво је послије њене смрти достигло славу. 

- Милена је била свестрана: у њеном опусу било је 

сликарство, поезија и дизајн.  

Писац: Милена је  успјела да споји сликарство и поезију. 

То сви осјете када се сусретну са њеним дјелима. Умрла је 

млада, у 36 години. Рођена је у Пожаревцу, умрла у 

Њујорку, а сахрањена у Риму. Сам њен живот је наметнуо 

да свима припада. Као умјетник оставила је велики траг. 

- Негдје сам прочитао да је њену урну муж, официр 

авијације, чувао у Њујорку око четири године и по 

жељи њене мајке Данице предао њеном оцу у Рим.  

Писац: Моја родица, која живи у Риму, била је неколико 

пута на њеном гробу. Сахрањена је по жељи мајке у 

римском гробљу за странце Тестачо по православним 

обичајима испод једног чемпреса. Касније су ту сахрањени 

њен отац и мајка. 

Кћи моје родице, Ана, је читајући о њој дознала да се 

Милена бавила осим сликарством и дизајном, па је 
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замолила оца Паола, када је послом био у Београду, да 

обиђе њену Галерију у Пожаревцу. Ана је знала да је она 

радила неко вријеме у Паризу и учествовала на многим 

изложбама. Милена је сарађивала и у познатом  модном 

часопису Вог. 

- Гдје је смјештена Миленина Галерија? 

Писац: Галерија је скоро у центру града и лако се може 

пронаћи. Ана је објашњавала оцу Паолу да се сликарка 

родила у овом малом граду, да јој је отац из Рима, да је 

радила у Паризу, да јој је муж из Њујорка гдје је и умрла са 

само 36 година и да је сахрањена у Риму. 

Послије ручка су обишли  гроб  Васе Пелагића који је 

умро у затвору у Пожарвецу  и ту сахрањен. Паоло о  Васи 

није ништа знао. Супруга му је објаснила да је рођен у 

малом мјесту Горњи Жабар. Касније је то мјесто 

промијенило име и по Васи се зове Пелагићево. Причала 

му је да је био просвјетар, народни учитељ, трибун, али и 

револуционар. Просто речено био је велики човјек.  

Када је све дознао Паоло је рекао да је Васо сличан 

њиховом јунаку Ђузепеу Галибардију, а онда питао сестру 

зашто није сахрањен у свом родном месту када је толико 

заслужан, а она тада није знала да му објасни. Касније сам 

јој телефоном обаснио да  у последње вријеме са 

сарадницима на томе озбиљно ради један клутурни радник 

Пајо Бркић, као утицајан мјештанин и организатор многих 

културних манигестација.   

- Велики и талентовани истрпе своје вријеме и увијек 

опстану? Тако је и са свим вриједностима, јер не 

могу да потамне. Велики нас пробуде својим 

дјелима и када их заборавимо, јер они живе вјечно.  
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МИЛАД ОБРЕНОВИЋ 

Рогатица – Република Српска 

 

РОМАНИЈА ТУ ЈЕ МОЈА 

 

Гдје се зоре прво јаве пре силаска у равнице 

и гдје сунце прве зраке проспе као дукат жуте, 

ту планински в'јенац прави од врхова огрлице, 

ђедовина ту је моја, постојбина гује љуте. 

 

Гдје но мјесец жути ноћу на врхове јела слети  

и гдје поглед чисти пуца на четири стране св'јета, 

ту вукови ноћом вију, чује јаук низ врлети, 

стада б'јела ту пландују и слобода људска цв'јета. 

 

Гдје од студи дрво пуца и као да стане вр'јеме, 

гдје се смрачи у по дана кад се облак спусти сиви, 

од висине и љепоте кад сва чула занијеме, 

образ и ријеч ту се ц'јени, ту се рађа, мре и живи. 

 

Гдје планинско пољско цв'јеће у прољећа цв'јета касна, 

гдје са стијена сури оро низ литице поглед баца, 

пој гусала ту се чује, одјекује пјесма гласна, 

ту тапију племе моје наследило од отаца. 

 

Гдје се муње крсте често и облаци небом језде, 

гдје од зв'језда ћилим прави свјетлуцавих сјајних боја, 

ту олује сњежне вију, соколови ту се гн'језде, 

ту је моја ђедовина, Романија ту је моја. 
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МИЛАН Љ. ОБРЕНОВИЋ 

Крагујевац – Србија  

 

У СЕНЦИ ПЛАТАНА 

 

Када сам је срео, срећа ме је срела. 

Као да ми небо додели награду, 

око ми заслепи лепота анђела, 

у чаробном, малом граду Вишеграду. 

 

Са Бикавца брда гледали смо реку, 

док се задња звезда на обзору гаси. 

Ново јутро ствара чаролију неку, 

к'о бисери сјајни блистају таласи. 

 

Многа ли смо јутра тако дочекали 

и шетали градом скоро свако вече, 

загрљени дуго на мосту стајали 

и гледали Дрину како мирно тече. 

 

С таласима реке делили смо срећу, 

због романсе што се међу нама збила. 

Тај тренутак никад заборавит' нећу, 

кад је усне своје са мојим спојила. 

 

Желех да је љубим као Рзав Дрину, 

да нам усне буду спојене довека. 

Сад утеху тражим у црвеном вину, 

али ни у њему не налазим лека. 
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Кад ме пут наведе, прошетам до моста. 

Гледам, Рзав и сад грли реку Дрину. 

На Бикавцу брду моје срце оста 

и сећања болна никако да мину. 

 

Док стазама шетам, успомене горе, 

враћају се слике прохујалих дана, 

јер живот без ње је попут ноћне море. 

Још увек је тражим у сенци платана. 
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МИЛАН М. РАЈОВИЋ 

Подгорица – Црна Гора 

 

МАЈЦИ 

  

Осамнајст година прође од часа 

Када те господ од мене узeo    

Досадна киша пада баш данас, 

А то су мајко све твоје сузе 

 

Станиште ново небо је плаво, 

Улице нема нит кућног броја 

Само су стобом Анђели Бијели 

Небески рај с хиљаду боја. 

 

Често гледам у звијезде сјајне 

знам да је тамо и душа твоја. 

она што свијетли најјачим сјајем 

то си ти најдража мајко моја 

 

а ти ми често у снове свратиш 

Тјешиш ме и кажеш „Ја сам у цвијећу, 

Не плачи, сине, само упали, 

За душу моју воштану свијећу“ 

 

Никог од тада не зовем „мајко“ 

Тек некад на гробу, да жеља мине 

Већ дуго нијесам ничије дијете 

Нико ме више не зове сине. 
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МИЛАН М. РАЈОВИЋ 

Подгорица – Црна Гора 

 

МОЈ ОТАЦ 

     -Милић Тодоров Рајовић-  

  

Један Бор је растао високо у селу 

Разгранат а гране далеко досежу 

Корјени далеко у прошлост продиру 

Као бистра вода из каменица извиру. 

  

Оморика висока поред њега била, 

Не сломише их вјетрови ни Божја сила, 

Чврсти су били, никада клечали,  

И када су зиме и вјетрови јечали. 

  

Из корјена израстоше борићи млади, 

Што oно људи кажу као из воде, 

Корјене своје прате поносито расту, 

Усправно и јако на великом гласу. 

  

Тај стари бор изњедри бориће, 

Седмину стабала високих до неба 

На јакој посној сиромашној њиви, 

У таквим условима ђе се тешко живи. 

  

Седам борића седам добрих синова, 

Роди се у старог оца Милића, 

И једна кћерка висока као вита јела, 

С љепотом својом на пријесто сјела. 
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Када је Бор остарио, престао да живи 

Његовом одру многе приђоше масе, 

Поменуше ордење што му китише груди 

Части и поштења рекоше људи. 

  

Његовим путем синови су пошли 

И они своје груди ордењем китили 

Цркве градили и вјерници били 

По свијету свуда часно су ходали. 
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МИЛЕНА ДРПА 

Модрича – Република Српска 

 

МОГУ ЛИ ПЈЕСМОМ 

            

Мори ме штошта овог прољећа... 

Како отети од немилосрдног заборава ситнице које су 

то само у плитким мислима? 

Ону слику квргавог багремовог стабла уз ограду, на 

углу на којем се слатински пут одваја од пута који се 

пружио између Шамца и Градачца. 

Складност ниске тарабице око цвијетњака бабе 

Видосаве, иза које у мају затрепере бокори процвјеталих 

срцоликих минђушица. 

Љепоту старе ћуприје са чијих стубова брат баца удице 

и мамце и избацује на прашњану цесту бјелице које се 

свјетлуцају као сребренкасто радовање. 

Чаролију Костића сокака у којем, љепше него у 

данашњем Дизниленду, ничу играчке од блата, класуре, 

жутог пак-папира и неизоставних бјелоглавих тратинчица. 

Тајну поштанских врата иза којих су, у канцеларији у 

коју се улази из велике чекаонице, за свако писмо, али и за 

сваку моју дјечију тугу, пружене руке моје мајке 

пресвучене меком божанском свилом. 

Јутарњу тишину пута којим се свакодневно распу 

десетине табанчића који поспане дјечије главице носе у 

драгу стару школу. 

Па онда људе.  

Погледе.  

Ријечи.  

Пјесме.  

Сузе.  

Снове и планове... 

Како да чувам срце свога свијета? Могу ли пјесмом? 
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МИЛИЈАНА СВЕТЛАНА НИКОЛИЋ 

Доњи Речник, Јагодина - Србија 

 

ЂУРЂЕВДАН 

 

Ђурђевдану, празнику мио 

Одувек си срећу делио, 

И када се мало имало, 

Певало се и славило. 

 

У исто време донесе те мај, 

Све око нас претвориш у рај. 

Зашушти лишће младо, зелено, 

Замирише цвеће шарено. 

 

Мирише трава, бујна зелена, 

Мирише земља кишом натопњена, 

Оном ђурђевданском, злата вредна, 

Тада година неће бити жедна. 

 

Вече пре Ђурђевдана  

скупи се младост распевана, 

девојке беру ђурђевак и биље 

а момци младе граничице и ковиље. 

 

Уз песму и смех венчиће вију, 

Да оките врата и капију. 

Срећни момци у фрулицу свирају, 

Девојке нежне, песме певају. 
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Када осване плава зора, 

Сви млади пожуре до извора, 

Да ђурђевданску песму запевају 

И за здравље лице умију. 

 

О, младости, песмо живота, 

Мирис пролећа и цветна лепота. 

Чија се срца на Ђурђевдан споје, 

Заувек остају да живе у двоје.  
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МИЛИЈАНА СВЕТЛАНА НИКОЛИЋ 

Доњи Речник, Јагодина - Србија  

 

ЗАВИЧАЈУ МИЛИ 

 

Предивни завичају мој, 

Пролеће је украсило изглед твој. 

Ливаде ти озеленеле, шуме олистале 

На јутарњем сунцу заблистале. 

 

Од додира сунчане лепоте, 

Отвориле се цветнице чаробне лепоте, 

Јогровани бели замирисали, 

Воћњаци богат род понели. 

 

У теби се живот слави, 

Славуји ти певају, зора кад се јави. 

Таласа се пшеница млада, 

Људи су вредни, много је рада. 

 

Срећна гледам твоја јутра, 

Радује ме свако сутра.  

У теби је моје место под сунцем 

Волим те завичају свим срцем. 

 

Ти си мој живот и срећа, 

У теби сија моја славска свећа, 

Господа Бога сви молимо, 

Да у здрављу часно живимо. 
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Вољени мој завичају, 

У теби су најлепши обичаји, 

Од крштеља и венчања 

До Сабора и светих Слава. 

 

Славило се од давнина, 

Преносило од оца на сина, 

Кроз време живот путује, 

Вера и Црква се поштује. 
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МИЛИСАВ ЂУРИЋ 

Копривна, Модрича – Република Српска 

 

СНАГА ОЧЕВЕ МУДРОСТИ И ПОШТЕЊА 

 

Памтим к`о јуче загрљај чврсти 

сузе радоснице, које си скрив`о, 

у коси мојој, храпави прсти 

карактер чврсти, сам се открив`о. 

 

Шибали су те вјетрови хладни 

квасили сњегови и хладне кише, 

да нисмо голи, стомака празних 

надљудском снагом борио си се. 

 

Још у дјетињству завјет сам дао 

да ћу поштења слиједити путе, 

сачуваћу образ, добро је знао 

кроз оне тешке задње минуте. 

 

Одсуство твоје, јако ми фали 

као кад плоту отпадне грана, 

како сам могао знати к`о мали 

да ћу јако патити једнога дана. 

 

Свакога трена на сваком мјесту 

савјети Твоји у срце су стали, 

тугаљиву сјету слаже у пјесму 

у зрелој доби, дјечачић мали. 

 

Памтим к`о јуче загрљај чврсти!. 
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МИЛКА МИЛОВАЦ 

Брчко Дистрикт БиХ – Република Српска 

 

УНИФОРМА 

 

Скини униформу 

Нема више рата! 

Слободу прими за крваве руке! 

Ако у њој не препознаш брата 

Поново ћеш, Вељко, 

У хајдуке! 

 

Баци беретку, промијени значку; 

На бијелу кошуљу црвену кравату. 

Ако не смијеш и ти у пљачку 

Поново ћеш, Вељко, 

Бити у рату! 

 

Окрени се, погледај, пробај се снаћи, 

На улицама је клизаво, леди! 

Ако не умијеш трагова наћи 

Ништа ти, хајдуче, 

Јатак не вриједи! 

 

Скини униформу 

Нема више рата... 

Ово нам је наша борба дала! 

Доле, Вељко, капу 

И са мном понављај; 

,,Хвала, браћо..! Браћо, хвала..!!!“ 
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МИЛОВАН МИЛЕ МАЈДОВ 

Ужице – Србија  

 

ВЕЛИКИ ЧОВЕК ИЗ МАЛОГ „ФИЋЕ“ 

-прича мог пријатеља Владе- 
 

Паркирао сам мог „југа“ на Ракијској пијаци, иза једног 

„фиће“, који и није био баш у првој младости. Када сам 

завршио посао, због кога сам ту и дошао, хтео сам да узмем 

своја кола. Али, не лези враже! Иза мојих кола паркирао се 

неки „Опел“, чији су се фарови „заљубљено“ наслонили на 

штоп светла мог „југа“. Гледам унаоколо, нема возача ни од 

једних кола, ни предњих ни задњих. Покушавам да се некако 

извучем без последица, али успео сам тек када сам окрзнуо 

штоп светла „фиће“ испред мене.  

Написао сам име и презиме и број свог телефона и 

убацио кроз одшкринути прозор на возачево седиште „фиће“, 

са намером како бих човеку надокнадио причињену штету. 

После  пар дана, звони телефон: 

- Хало, је ли то Владе? 

- Да, изволите – рекох. 

- Јесте ли ви оставили број телефона са вашим именом у 

мом „фићи“? – упита мушки глас 

- Да, пријатељу. Хоћу да надокнадим причињену штету – 

рекох. 

- Ма, ја сам мислио да ме зезају ови моји којима сам 

испричао за ваш гест. Ви сте изузетно поштен човек, који 

цени туђу имовину и чува свој образ, што је, нажалост данас 

веома ретко. Хвала Богу да има и таквих! – рече весело мој 

саговорник. 

Спустио је слушалицу велики човек из малог „фиће“. 

Нажалост, остао сам затечен. Нисам стигао да му узмем број 

телефона, а ни да се захвалим на топлој људској 

племенитости. Јер, и то је реткост.  

Користим ову прилику да му се јавно захвалим: Хвала ти 

непознати колега и пријатељу! 
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МИЛОВАН МИЛЕ МАЈДОВ 

Ужице – Србија 

 

ЈЕДНА БИСТРА РЕКА ТЕЧЕ 

 

Једна бистра река тече 

и спушта се са планина. 

Дрско бистра и раскошна 

лепотица река Дрина. 

 

Ту кањони и литице, 

па дивљина и лепота. 

Тамо поља кукуруза  

и све буји од живота. 

 

У жубору раздрагана 

трешти, пљуска на све стране. 

Брчкају се по њој рибе 

и капљице разигране. 

 

И младица зна проломит 

хватајући плен у лету. 

То је најлепши речни драгуљ, 

а и јединствен на свету. 

 

А супови белоглави 

кад закликћу са висина. 

Приуштити такву радост 

може само река Дрина. 
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Тихо сумрак кад се спушта 

и кад плава зора руди. 

Осетите чари Дрине 

дружите се са њом, људи. 

 

Нека тече бистра Дрина 

песме о њој нек се пишу, 

две обале ове реке, 

нека истом душом дишу. 

 

Када будем умирао 

желим да јој жубор чујем 

да је испратим недогледом, 

недодиром помилујем. 

 

Од извора до бескраја  

све лепотом Дрина спаја. 
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МИЛОВАН МИЋО ПЕТРОВИЋ 

Смедеревска Паланка – Србија  

 

ВОДЕНИЧКИ КАМЕН НЕК СЕ ОКРЕЋЕ 

 

У Загрљају пожешке котлине, 

Бујна гора и расцветано биље 

Што вековима краси Горобиље. 

Завеса магле када се у невидик вине, 

Златно сунце купа се 

Вировима студене Ђетиње. 

На десној обали, кад бејах мали, 

Окупљени другари крај воденице    

Раздрагани и срећни се играли. 

И данас после једног века воденица, 

Постојана као Ђетиња река... 

Јак хук воде сребрна лепеза точак вије, 

Воденички камен златно брашно меље, 

Тад у загрљај ка Западној Морави тече, 

Јутро, дан и вече... 

Испод старог воденичког камена 

Као снег бело пројино брашно 

Сваког трене у џак се сели. 

И помељара Петровић Павла весели. 

Оног што с радошћу дедино име носи 

Па ће озарена лица, пуна срца, 

У воденички кревет на починак поћи. 

Тад ће њему у сан најмилији доћи, 

Да пробуде успомене давне... 

Отац Петар и стари ђед Павле. 
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Који су умели Ђетињу да кроте,     

Труд нису жалили, селу воденицу подарили, 

Брашно млевено у живот претварали...  

И док ноћ јутру лагано плови 

Павле, у сну за здравље и срећу моли 

Ђетиња  својим током нек' тече, 

И вечно воденички камен окреће. 
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МИЛОЈЕ ВЕЉОВИЋ 

Београд – Србија  

 

ДЕТИЊСТВО 

 

Детињства се често сетим раног 

С вршњацима играо сам жмурке 

Шпартали смо ливадама цветним — 

Ишли кући по мраку и ћутке!  

 

Грдише нас што газимо блатом 

Што на дрво идемо високо 

Што праћкама погађамо прозор — 

Што нас кликер удара у око! 

 

Рођендане славили смо редом 

Мајке су нам је правиле баклаве 

У срцу нам божићне бомбоне — 

Оне што се вадише из сламе! 

 

Око села носили смо лиле 

Вече једно пре Петрова дана 

Купасмо се у потоку хладном — 

Чим отопли - после Ђурђевдана!  

 

Чували смо пропланцима овце 

Некада их јагњили у хладу 

Из заструга мазали смо кајмак — 

Са извора пили воду хладну! 
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Гањали смо по барама жабе 

Лешњаке смо скупљали у торбе 

Са откоса гурабије јели — 

И скакавце вадили из чорбе! 

 

Шараљицом шарали смо јаја 

Молили се Богу испред јела 

На причаће ишли смо у Цркву — 

И палили ватре на крај села! 

 

Сада кад је рогобатно време 

Нико више не помиње виле 

Нестали су доживљаји згодни — 

И године што су срећне биле! 
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МИЛОЈКА ЖИВАНОВИЋ 

Братунац – Република Српска 

 

МОЈА ПЈЕСМА 

 

Чуваћу твоју мараму 

што си ми ономад дала, 

и једну сузу у оку скривену 

што је због мене пала. 

 

Чуваћу твоје погледе 

које си бескрајно слала, 

иако нисам била ту 

кол'ко ме волиш добро сам знала. 

 

Чуваћу њежни додир 

најтоплијих твојих руку, 

и најдражи на лицу осмјех 

што блажи и најтежу муку. 

 

Чуваћу све што мишљах да би срећа, 

и оно што би мање лијепо. 

Јер ријеч мајка за мене највећа 

у коју једино вјеровах слијепо. 

 

Понекад гледам ти слику 

јер тебе више гледати не могу, 

и дивим се најдражем лику 

да те сада чува, молим се Богу. 
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МИЛОРАД ВИДОВИЋ 

Сиднеј – Аустралија 

 

БОШКО 

 
Што је нечије име рјеђе то је његов носилац познатији! А 

код нас, од Кутловца до Рудине у нараштају који је свој вијек 

одвјековао и сада лешкари у сјећањима својих потомака, 

својих млађих комшија и познаника, име Бошко било је 

толико ријетко да би се могло рећи да га има тек толико да се 

не заборави. Моје скромно познавање житеља овог подручја 

своди се на свега два тежака који су носили то име. Сада се 

више нико никоме не обраћа тим именом осим што га читамо 

на споменицима ове двојице из претходног нараштаја. 

Годинама и деценијама када се помене име Бошко, зависно 

од контекста, помисли се на ботајичког домаћина Бошка 

Шарчевића. Био је у Ботајици само један Бошко.   

У Дугом Пољу име Бошко одмах је асоцирало на Бошка 

Теофиловића. То име уједно је било и један од најпознатијих 

топонима. Ако неко говори о нечему везаном за пут који 

вијуга између невеликих дугопољских брда и узаног 

босанксог поља, зависно од локације, најлакше ће објаснити 

ако каже ''туј близу Бошка Тевлов'ћа'', или ''чим прођеш 

Бошка'', или ''спрампо Бошкове куће''.  

Свакоме би одмах било јасно гдје би то могло бити. Сада 

је мјесто не изгледа лијепо, Бошкова кућа је полусрушена, 

обрасла маховином, лозом повијушом и бршљеном. Али и 

сад је најбољи орјентир.   

Разлика између Бошка Теофиловића и Бошка Шарчевића 

је у годинама, Дугопољац је био знатно старији. Разлика је, 

не мање значајна и у томе што ботајичком Бошку нико, 

изговарајући његово име, није тепао. Изговарао је његово 

крштено име. Бошко Теофиловић крштен је као Богдан, а 

Бошко је било само име од миља кад је био мали ђечак. Па му 

и остало за стално.  
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Како пропустити прилику па не поменути и њиховог 

славног имењака. Један од најславнијих јунака из српске 

епске поезије је Бошко, најмлађи Југовић, барјактар у Бици 

на Косову. Он је измишљени јунак епског спјева, а његови 

имењаци су били стварни и угледни вучијачки тежаци. Е, сад. 

Ко би могао да прича причу чак о три лика са именом Бошко 

и шта би било заједничко за ову тројицу. Заједничко је име и 

ништа више, осим што су Ботајичанин Бошко и његов 

дугопољски имењак били познаници и савременици.   

Већ рекох да обраћајући се Бошку Шарчевићу нико није 

тепао овом обичном, најобчнијем Ботјичанину. Уосталом као 

и било ком другом домаћину. Ко је коме тепао, а и зашто би. 

Бошко је, као добар, пажљив и душеван човјек тепао ђеци, 

својим синовима, али и другој ђеци које је имао прилику 

помиловати по бруњавој коси. 

Како би то било лијепо да је имао прилику помиловати 

неко од унучади. За ову причу посебо би било занимљиво да 

је могао помиловати унука имењака. Нажалост Бошко, син 

Живка Шарчевића умро је сасвим млад, у педесет трећој 

години тешког и часног тежачког живота.  

Имењаци и презимењаци, дјед и унук Бошко Шарчевић 

нису били савременици. Бошко Живков рођен је крајем треће 

деценије прошлог вијека, а Бошко Владин пред крај 

предзадње, оне деценије на чијем је почетку његов дјед тихо 

пошао у рајско насеље. У Ботајици, одмах испод узвишења  

Рудине, са његове јужне стране свијет је угледао први, а са 

сјеверне стране на ивици посавске равнице, други Бошко. У 

кући у којој је тежак Бошко провео цијели животни вијек 

унук је као беба понекад плакао, понекад гучао, понекад имао 

малу ватру. Био је стално у видокругу брижне бабе Љубице. 

Ту је и проходао, ту је почео да звечком ударао по ногама од 

стола, ту је доста пута пао, ал' није плакао. Није плакао ни 

кад га је пар пута огребао стари мачак, који није подносио да 

га неко вуче за реп. Након неких тридесет мјесеци тата Владо 

и мама Гордана су дошли и однијели га у свој комфорни стан 

у швајцарским Алпима. Одмах се почео дружити и расти са 

мањим братом Владимиром.  
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Ех, кад би их сад могао видјети дјед Бошко Шарчевић. 

Дрхтао би од радости  гледајући два красна младића, два 

одрасла, образована и зрела човјека. У таквим тренуцима 

тежацима, који би имали среће да виде унуке у ''овом 

издању'', срце би закуцало јаче а они би подрхтавали од 

среће, једва примјетне сузе радоснице клизнуле би до усана 

стиснутих у благ осмијех.  

Живот Бошка Шарчвића, како рекох, био је кратак, али 

зато довољно тежак и начичкан бригама да се може рећи како 

га је проживио човјек велике снаге и стрпљења. Уз то ни 

најмање није изостајала скромност и честитост која се увијек 

у том времену очекивала од ботјичких тежака.  

Мислио је Бошко Шарчевић да нема ништа теже од 

вишедневног ходања за плугом обртачом који ваља танке 

бразде тврде и ситним каменом ''зачињене'' брдске земље. 

Наравно није само то, можда је и горе стално куком заносити 

зубачу натоварену тешком кладом како би лакше и ситније 

мрвила велике и мале бусе. Све је то мушки и стрпљиво 

подносио али рад у шуми га је баш смарао. Нарочито кад је 

са браћом или комшијама требало на воловска кола 

натоварити тежак и дугачак сиров руљак. 

Тек кад је отишао у војску и познате вучијачке 

пропланке, потоке и брда привремено замијенио шумовитим 

планинским стазама на далекој бугарској граници Бошку је 

дошло у главу да је од тежачког посла тежаку гора и тежа 

одговорност и стриктна обавеза појединачно или у војничкој 

јединици. Стајати пред строгим старјешином теже је него 

било шта радити у њивама испод Рудине или старим шумама 

Јакашевине и Звјездана.  

Мислио је некад за себе да је слаб карактер и 

неодговоран човјек, ако му се деси да марва пријеђе међу и 

оде у туђу љетину и направи малу или велику штету. Тек кад 

је схватио колика је одговорност и колика је срамора не 

извршити задатак на државној гранци, спријечити разне 

протуве да ''иду у зијан'', било му је јасно да је све оно прије 

била стварно чобанска игра. Кад се још томе дода да је 

државну границу чувао на крају пете децение када су неки 
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њему непознати људи покушавали побјећи из државе и 

осрамотити наш народ, може се признати Бошку да му је 

било тешко, али и да се осјећао врло поносан што је урадио 

све што се од њега тражило. Урадио како треба и на вријеме. 

Ти тешки дани службовања у униформи на граници остаће му 

за понос цијели живот. Наравно остаће као награда велика 

драгоцјеност, лијепе успомене на поједине згоде и незгоде, на 

добре другове из разних крајева и необична имена још 

необичнијих пограничних планинских села која је упознао 

''к'о свој џеп''. 

  Текао је живот ботајичког тежака Бошка Шарчевића 

сасвим нормално као и животи безбројних других његових 

савременика. Занимљивих детаља и важних догађаја било је 

безброј. Поменућу један детаљ, ни посебно занимљив нити 

посебно  важан. Чудио се Бошко што најмлађи син Владо не 

тражи паре да купи сат. Оба старија сина имају по ручни сат, 

сви њихови вршњаци се међусобно надмећу ко има љепши и 

скупљи сат на руци. А Владо ни мукает. Занат завршио, у 

војску отишао, а ручни сат никад није споменуо. Чудно је, да 

није неки насијат, бринуо се отац Бошко Шарчевић. 

Иако благе нарави испочетка је гунђао ''нисам ја Боско, ја 

сам Бошко. Нисам ја Саркевик, ја сам Шарчевић''. Није 

требало дуго да се ''подједначи'', и његовим школским 

друговима постало је сасвим нормално да изговоре његово 

име, а и Бошка Шарчевића више није пецкало кад чује 

неправилно изговорено своје име. Већина другара готово 

правилно га је ословљавала а он сам се, несвјесно, често 

представљао као Боско. И данас је он Боско, али мени ''није 

на руку'' да тако пишем његово име па ћу и даље користити 

Бошко Шарчевић, као да помињем тежака из Ботајице. 

Бошко Шарчевић се успјешно школовао, добро савладао 

оно што га је привлачило као будуће занимање, како би се то 

рекло, потковао се знањем и окитио дипломама престижних 

универзитета. Уосталом, као и бројни други дјечаци и 

дјевојке чијим је родитељима Швица постала друга Ботајица. 

Током школовања био је Бошко Шарчевић активан у разним 

спортовима, имао је, као и други дјечаци, много хобија, био је 
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уз родитеље, а послије самостално, присутан на приватним и 

заједничким скуповима Ботајичана у разним прекрасним 

мјестима своје нове домовине згужване у високе и сурове 

Алпе.  

Вјероватно важи за готово све поријеклом Ботајичане из 

његовог нараштаја, али за његово име ћу ''прилијепити'' 

чињеницу да је растући и школујући се Бошко Шарчевић 

учио и изучио три страна језика. Ни један који није страни. 

Како?  

Говори нормално српским језиком, јер се тако говори у 

кући, на ботајичким забавама, у Ботајици коју често посјећује 

са татом и мамом. Али српски језик за Швајцарце којима је 

свакодневно окружен је страни језик. Школовао се на 

њемачком језику. Али за дошљаке емотивно и практично 

везане за родни крај то је страни језик. Током цијелог 

периода школовања ученици и студенти уче још један језик – 

страни језик. У цијелој Европи то је, најчешће, енглески. 

Бошко Шарчевић говори веома добро енглески (Нe speaks 

English very well). 

Да је било среће, па да тежак Бошко Шарчевић држи на 

крилу унука Бошка Шарчевића, а на лијевој руци има ручни 

сат, сигурно би се унук загледао у ту малу справицу и одмах 

би покушао завући прстић између машине и дједове руке. 

Није Бошко имао те среће. Нити је имао ручни сат, нити је 

држао унука на крилу. Али ваљда се правда сама некако 

пробије до мјеста гдје би требала бити, па ће његовог унука 

Бошка подарити могућношћу да на руци непрестано има сат. 

И не само то. Бошко Шарчевић ће постати велики сајџија. 

Али, не мајстор за поправку старих или јефтиних сатова него 

„Велики мајстор“ за њихову дислокацију из луксузних бутика 

на руке љубитеља скупоцјених „временских кантара“. 

Циришка фирма Картије имала је среће да један млад, 

стручан и амбициозан момак тражи баш такав посао какав 

она има на располагању. О тој фирми могу још само рећи да 

је једна од најпознатијих и најјачих у свијету у области 

снабдијевања скупоцјеним сатовима и најскупљим накитом 

израђеним од злата и дијаманата. Код Картијеа је све скупо, 
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па не бих хтио да јој чиним већу бесплатну рекламу него што 

је ова скромна прича о једном њеном успјешном дјелатнику.  

У том најчувенијем бутику, у највећем швајцарском 

граду Цириху, кажу,  можете купити сат који кошта 200 

хиљада швајцарских франака. Ако немате довољно пара за 

тако нешто може се наћи солидан сатић и за стотињак 

хиљада. За ''сиромашне'' ту су сатови од око 10 хиљада.  

О испуњавању прохтјева бројних бјелосвјетских 

милијаредера и још бројинијих милионера брине се наше 

горе лист, Бошко Шарчевић. Боско, како би рекли они који 

му се обрате на препоруку претходне задовољне Бошкове 

муштерије.  

Један од безбројних послова које Бошко Шарчевић 

успјешно обавља било је и једно путовање које би можда 

могло бити узбудљиво чак онолико колико је било узбудљиво 

путовање Бошку Шарчевићу возом до Пирота и бугарске 

кранице.  

Катарски шеик, неким поводом, хтио је да некога од 

својих дарива сатовима и накитом. Његовим дворјанима који 

се о томе брину, за око је запала понуда коју је креирао 

Бошко Шарчевић из Цириха. Одмах је уговорена колекција 

драгоцјености и наравно цијена. Са главним шефом већ 

помињане фирме шеикови људи су уговорили да се одабрана 

колекција накита и украса достави у Доху, у Катар. 

Фирма приступа реализацији. На циришком аеродрому 

постављена су два изнајмљена мала приватна авиона. Оба 

лете за Доху, на Блиском истоку, у Катар. У једном је 

наручена колекција накита коју је шеик изволио одабрати. У 

другом малом луксузном авиону лети Бошко Шарчевић и 

његов асистент. Путују да на лицу мјеста демонстрирају 

поједине примјерке из колекције, да дају неопходна упутства 

о одржавању, да буду ту, ако би се шеику прохтјело да нешто 

промијени или допуни. Размишљајући како ће шеику и 

његовој свити предствити то што носи са собом Бошко 

Шарчевић се, да му је то било познто, могао присјетити 

стихова из српске епске пјесме ...''просу по њој бурме и 

прстење, ситан бисер и драго камење'', које је дјед Бошко 
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Шарчевић запамтио након што је читао једну стару 

пјесмарицу. 

Пошто се пред шеика не излази знојав, уморан, 

ненаспаван, Бошко и његов асистент прво морају три дана 

одморити у луксузном хотелу у Дохи. На заказаној 

презентацији биће у тачно одређено вријеме. Биће тачни као 

и њихови сатови који ће шеика коштати неколико милиона 

франака. 

Ово кажем само успут. Након успјешно обављеног посла 

катарска страна је презадовољна, наручене ствари су 

врхунац. Код Арапа је древни обичај да кад нешто ураде са 

задовољством, онда ону другу страну богато часте. Бошко се, 

кажу, након повратка из Катара није жалио нити се ругао 

''шкртости'' тамошњег шеика. 

Интернетом кружи и стално је на телевизијским 

екранима реклама поменутог циришког бутика скупоцјености 

у којој Бошко Шарчевић благим осмијехом, увјерљиво и 

ненаметљиво увјерава потенцијалне купце да неће 

погријешити, ако се одлуче за куповину баш у њговом 

бутику. Биће их небројено много који ће се увјерити да су 

Бошкове ријечи истините. Са истим осмијехом, увјерљиво и 

ненаметљиво увјеравао је на пијаци својевремено Бошко 

Шарчевић потенцијалне купце доброх јунади или волова који 

су кодом искрајчили, да неће погријешити ако од њега купе. 

Ко год се одлучио да купи, увјерио се у истинитост његових 

ријечи. 

Да се разумијемо! Нисам ја одушевљен сјајем и 

богатством понуде скупоцјености бутика Картије из Цириха. 

Још мање ме задивио примјер једног од муштерија, катарског 

шеика и његова спремност да купује, а не пита шта кошта.  

Ја сам одушевљен сазнањем да су дјеца наших људи који 

су се, стицајем околности, опредијелили да живе у земљама 

као што је Швајцарска, способна да се нађу као добродошли 

кадрови и на најзахтјевнијим мјестима. Велики број је синова 

и кћери Ботајичана и Дугопољаца који су у „бијелом свијету“ 

постали неко и нешто или нашли необичне и задивљујуће 

послове. Бошко Шарчевић није усамљен случај. Напротив. 
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Али због сјаја у којем проводи радни вијек и гдје се могу 

наћи само најбољи, занимљив је и необичан. Задивљује и 

одушевљава успјешност која га краси.  

Наравно, посебно је интересантно занимање Боска 

Сарцевица, ако се доведе у контекст са ботајичким тежаком 

Бошком Шарчевићем. Свакодневница, размишљања и 

далекосежне жеље нису могли ни теоретски наговијстити да 

ће ипак „ивер пасти далеко од кладе“.  

Покушaо сам рећи нешто кратко о једном тежаку и 

његовом унуку. И један и други су, зар треба поново 

пођсећати, Бошко Шарчевић. Нисам сваки пут децидно 

одредио који је датаљ за кога веза. Из тока причања 

препознатљиво је шта коме припада. Коме није било тешко 

прочитати причу до овог ретка неће бити тешко препознати 

шта припада тежаку а шта унуку. 

Бошку! 
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МИЉАНА ИГЊАТОВИЋ КНЕЖЕВИЋ 

Ниш – Србија  

 

ЗАВИЧАЈ ЈЕ ДЕО МЕНЕ 

 

Завичај је део мене у земљу укорењени 

и ја сам део његов што се у живот развија, 

завичај је место првог гутљаја воде изворске 

са Пантелејске чесме, зрак сунца први што сија. 

 

Завичај носим као прегршт шарених стихова, 

као руковет песама из душе испеваних. 

Завичај је место где су гробови предака 

Посути цветовима са грана расцветаних. 

 

У мом је завичају Медијана, Чегар и Бубањ, 

птице што песмом причају, Нишава која тече, 

ту се путеви рачвају, ветрови дувају брдски 

што ми причају приче које ми душу лече. 

 

Све је у њему спомен вере, борбе и славе 

симбол херојства и жртве живота у име рода, 

шапућу траве пролећне о Ћеле-кули, симболу 

где живот из смрти ниче, а из ропства слобода. 

 

И царски град он беше, раскршће, махала турска 

и порушен и гарав од бомби он је био, 

Милосрдни је анђео летео његовим небом, 

Никад се предао није, увек је слободу снио. 
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МИЉАНА ЈОКОВИЋ 

Источно Сарајево – Република Српска 

 

НЕЗАБОРАВЉЕН  

                      (пјесма посвећена моме прађеду) 
 

Молим небо само да ми каже 

Јер мрак ми моје срце стишће, 

Молим човјека да престати лаже 

Моја душа само једно ишће! 

 

Да те нађем, да ти се обрадујем 

Да се уплакана тако смијем теби, 

Да срце живо могу да ми узму 

Знам да они узели све би. 

 

Молим неког само да ми каже 

Гдје је оно, што је драго мени? 

Молим вјетар да престати лаже 

Никад ме није усмјерио к теби. 

 

Душмани то знају, али подло ћуте 

Јер рђа вазда остаје довијека, 

Ко су били они па да теби суде? 

Ништа добро данас нема у човјека. 

 

За мене сви су они исти 

И онај што ћути, убија и коље, 

Од крви никад неће бити чисти 

Земља и небо знају то боље. 
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Знају они гдје ти срце спава 

А ја знам да тамо Божур ниче, 

Знам да би рекао „опрости им свима“ 

Пјесниче мој, српски насљедниче. 

 

Боли ме то што знам и сада 

Да твоје кости они газе тамо, 

Презираћу све до једног 

Док се с миром не вјенчамо! 

 

Молићу небо све док дишем 

Да ме пошаље некако к теби,  

Никада нећу престати да пишем 

Никад ти име угасила не бих. 
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МИРЈАНА МИЛАЧИЋ БАЈИЋ 

Београд – Србија  

 

ПЕРКА 

 
„Шта ће ми сребра и злата, бисерје и драгуљи 

када лепшега блага не знам именовати од своје деце 

и ништа, баш ништа не могу са њима да успоредим“ *  

 

Мачка се извуче са дна фотеље, у углу собе. Склизну... 

изви се лењо у луку... протегну шапице, као да се спрема за 

скок, па се изврну на бок и стаде се лизати... шапице, па 

бедра... Рапав језик прошета уз длаку, па низ длаку, а она 

полегну... растресито, као црепови на крову. Очи јој 

заискрише као у чуду... шта би то нешто требало да 

представља, када се као уљез ту шепури...?! Па скочи... 

промаши... одмаче се још једном... мува побеже на прозор... 

удари о стакло... па зазуја... Јастучићи је покрише и она се 

умири. Ћушну је шапицом, тек да види да ли мрда, па је 

одгурну устрану, као нешто завршено. 

- „Шиц... гаде мали... испрља ми прозор!“  

И нека рука је ухвати за шију, а она јој се некако 

измигиљи па шмугну, трком, у другу собу. Злу не требало 

тамо је сигурније. Перка одмахну рукама за њом. Отре, 

лактом нос, ушмркну се и настави да сецка лук. Ситно... 

ситно...па као по такту. Очи засузише. Доврага... човек се 

исплаче над ручком као да жали покојника... не дај Боже! Још 

да почне да нариче над јунетином... оно...бар због њене 

цене... па јој дође глупо то... некако... не иде из њеног џепа. 

Окачи крпу... промеша га мало... таман заруменео... зарудео... 

дукат! Па је повуче мисао... сета помало... нема онога као 

када за тежаке направи паприкаш... не онај „ћорави лички“ 

него са месом... ваља се... за тежаке је. Једини проблем за њу 

је био... кокош. Прво да је ухвати... закоље, па пошури, да се 

лакше очерупа. Не воли да гледа крв... када, оно, секирицом 

замахне на пању, а глава, само сквикне ... припадне јој мука. 
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Мајка је најпре изгрди. Што се пренемаже, па онда дигне 

руке од ње...  

- „Него... дедер, рано... очерупај ти то... каква вајда од 

приче“, па је посла, да не би дангубила, да ископа свежих 

кромпира... ваљаће за ручак. А она ти мотику на раме, па низ 

пут. Па када се размахне, а сукња јој се њише сад лево... сад 

десно... да јој је да је умерачи неко... намах би се удала, таква 

је силна. Него... оћеш врага... нигде живе душе. Само овце 

размилеле по падини... брсте оно зеленило међу камењем. 

Научиле саме... па за овном предводником и два пса... 

јутром... када сунце изгреје... разроси се, па до пред смирај, 

дођу назад саме у торове. Она се ту, ономад, задевојчила, а 

село се запрете. Што истреби паљевина, рат и бежанија, а од 

оних што претекоше или су се вратили, остаде само 

неколицина. Пуни аутобуси за Немачку... а ваља нешто и 

зарадити...! А и девојке се окрунише, као, оно, када кукуруз 

окомишаш, остадоше само клипови... а шта би са њима?! 

Пара се диже навише, па чили некуда... кроз аспиратор. 

Благ звук као када вентилатор покреће ваздух. Шерпа се 

ускопистила на оној плочи, па би из својих оквира... мислиш 

покреће је нека невидљива сила. Напе јој се нешто у очима... 

чини се из груди провалило однекуда... као бес... или суза... 

ваљда... враг би га знао. Звоно... неко поприлично прилегао 

на њега. Одзвања некако синхроно, али снажно, осећаш, 

сигурна рука... зна шта хоће. Почека мало, као да га хтеде 

чути још једаред. Допаде јој се да је неко дозива, а она ћути. 

Притајила се, па се смешка... чекај... чекај... ето ме! Ланчић 

шкљоцну и помери се...а иза... бркови... па очи... шеретски. 

Искре поскакаше право из њих у изазаов. Напела се блуза, 

пуче од једрине... е мој Бого да ти је ту приспати. Заусти 

нешто, па се побоја да не испадне глупав или тако некако... 

збуни се као ђаче у школи, па се у неко доба зачуди.. шта му 

би, али би касно...врата се затворише.  

- „Бог те јебо... биће да је Личанка. А како се увија, 

усукала се у струку... „Иххх...!“  

И дође му опет да притисне на оно звонце... Прст пође, 

па се предомисли... нека... не ваља се пренагло... доћи ће он 
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други пут. А каква је не би јој ни болан опростио, а камоли 

заборавио. Посао му, брале мој, такав да иде по кућама. 

Упрти ону торбу, па низ улицу, покупи сву прашину 

београдску. А виђао он свашта, од виклера у по бела дана, а и 

госпођа у провидним, назови кућним хаљинама., сустизао им 

голотињу испод, а оне ни абера... не маре. Образ му 

одебљао... али ово ти је Бого мој, нешто софтено. А он би, 

мало и да проба, најпре... каква је роба... кварљива или не дај 

Боже, мућак. Никад се не зна, а могло би и да испадне 

озбиљно, ако је женска ваљана... онако... ако није баш „на 

прву лопту“. Уши му поцрвенеле па га засврбеле, у грлу се 

нешто скупило, па притегло... остаде без ваздуха када 

притисну опет оно звонце и ослушну... Иза ...пригушен бат 

неких корака, па два зачуђена ока. Прво га погледа, па онда 

загледа. Нешто му припала мука од ове врућине... ожеднео... 

грло му се причепило... изусти он. Она два ока га опет 

загледаше, ко веле... знамо ми шта је жеђ... па га одмерише од 

ципела па навише. Он као да схвати, отресе их мало о отирач 

па посегну за пертлама. Она му покретом показа нешто као да 

уђе ...  

- „Дедер... не мораш... код нас се не изува“... 

Време се раставило, да пропусти минуте, а речи се 

изгубиле у обичним стварима, онима што им елементарност 

не смета да се о њима стално прича. Изађе  једрих образа, 

само што му уши... чини се, нешто побелеле. Попио би целу 

славину да није била кисела вода, па га би срамота, где се 

увалио. Сркуће као да је нека драгоценост... да утури време. 

Пређоше на имена, од онога да је она, дао Бог ... Перка, од 

рођења... јесте Личанка, од крви и меса ...за сваки случај није 

пипао ...види да није тога кова. Ту ти се он „замомчи“, а 

поштење му на срцу лежи... па ако може... да прошетају мало. 

Куда им воља, а могу и неку кафу да попију заједно. А он је 

Милисав... ту негде из околине Ужица, „да простиш “Ерцов“ 

и поштење му на срцу лежи.  

- „Јес тако... вала... цела истина“. 

Перка испрати Милисава, још напола збуњена када 

затвори врата за њим, па у брзом окрету, назад, пусти корак. 
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Полете напред, удари главом о зид са супротне стране 

предсобља. Заљуља се слика, па се накриви, само што не 

паде. Мачка у паничном трку, као избезумљена, мислиш три 

је пса јуре одједном, измигољи се између њених ногу, таман 

довољно да је потплете и успутно обори подну вазну. 

Цветови се расуше, млаз потече, одозго се зацрне... замириса 

на устајалост. Два модра свитца затрепереше под комодом 

као фењерчићи, повлачећи се све дубље, ван дохвата.  

- „Шта то би са мацом, малена?“, Перка приупита.  

- „Па ништа... ја је само намазала мамином кремом, сада 

није више тако чупава.“       

- „Свети Боже... добро си могла!“, па јој дође да 

подврисне, да проспе сву буицу речи, да се испсује али се 

савлада. Само јој се нека јед, ускопистила, одоздо из стомака, 

па потегла навише. Загледа се у оне пегице на девојчицином 

носу и би јој чудно, наједаред, јер није знала да ли да се смеје 

или да се љути. Очи јој се сузише у мале прорезе као лампу 

када утулиш...  

- „Благи боже...“ само изусти. Длановима закрили уста, 

па се насмеја... онако грлено. А онда се уозбиљи, као да се 

препаде од сопственог гласа. Искре полетеше испод веђа, 

шаке кренуше напред... руке из рамена хтедоше некуда. 

Зграби дете за зглавак, па потегну. Оно нагло полете, по 

инерцији, спотаче се о дугу мамину сукњу коју је навукла. 

Погледа је својим великим зеницама, потекоше сузе, читава 

буица, низ образе.  

- „Е, тужићу те код маме... да знаш!“ Наста цика и дрека, 

па трк кроз кућу. Треба то, сада усред поднева, стрпати у 

каду. Не лези враже, а шта ће са мачком... кажу да цркне када 

се купа. А било би после:  

- „Био чика поштар, па се запричао, нико није пазио на 

мене..“ Сасу пола шампона, овај запени, замириса. А ово 

црнило баш не иде... маскара...Eyeliner и то неке Helen 

Rubinstein, чак из Париза. Дете се стаде смејати, бацакати и 

пљускати. Ваздух се испуни паром и постаде помало 

загушљиво. Обли је зној и она се усправи да га надлактицом 

отре.  
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- „Хоћу лабудића, он се са мном увек купа.“ протепа 

малена.  

- „Ето ти га, сада ... хоће лабудића! Вала од тебе нема 

веће паткице када уђеш у воду“, Перка ће. 

Повуче убрус са држача, а он мек, чупав, само се увија 

под прстима. Ухвати га обема рукама, па застаде у пола 

покрета. Малена се брчка у кади, нешто прича, тепа и тапше 

оног лабудића, а он као свака лака пластика, кочоперно 

клизи... сад лево... сад десно.   

- „А како то... он плива, а ја потонем у води...“ па га 

притисну одозго, а он само одскочи уз једно „плоп“. Перка 

осети неку благу свежину како јој се до чела прикрада, 

захвата образе, па вуче на ниже. Намах се нека милина 

расплину, мисао је издаде, а срџба исчиле. Обхрва је благост, 

нешто јој се у утроби узјогуни, зарумене се и као да надође, 

некако, одједаред. Груди јој се узбичише, и биће, више по 

инстикту... спонтано, чврсто скупи бутине. Дете је безазлено 

погледа, па процвркута:  

- „А зашто ти тетка Перка, немаш једну бебу?“ Перка се 

загрцну, па се насмеја, као да ослушкује свој сопствени смех. 

А помишљала ти она на удају. Гледала и загледала... никако 

јој се то не поклапа... дође му као када за шерпу трађиш 

поклопац... те један мали, други превелик, трећем боја не 

ваља и тако већ даље. Не иде...поштена човека, а да је 

поштује... тешко Бога ми. Пуно браће, а замља посна... 

каменита. Чак и да имају пара да купе тректор или штогод 

слично...  нема куд... земља не да, него све отац и најстарији 

брат... све жуљ на жуљ ударише... таман један прође, а ето ти 

га већ други... мука жива! Мука жива и док ишколоваше сву 

ту мушку децу. А она ти најмлађа... па још женско чељаде... 

па 'ајде Перка ово... па 'ајде сада оно... замоташе је некако, па 

остаде на основној. Претури скоро до двадесете... одоше 

године ни у шта, а не виде колико ни за нокат вајде. Осуше 

се браћа, ко у Госпић... ко у Загреб... један оде чак у Немачку. 

Пошаље отуда по неки  euro, тек да се зна да је домаће 

чељаде, а за остало ни абера, јер деца му уши једно другом 

дохватају, ваља их на пут извести. Гледа ти она ону земљу, па 
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оне планине када  се с вечери блеком огласе, а с јутром 

сунцем купају, а вазда ћуте, кријући своје камене груде као 

мрве злата. Лелеком се дозивају када застуди, па снег до 

кровова западне, а вуци се стуште,  одозго из планине, 

изгладнели... поклаће оно мало мукотрпа. Гледа ти она све то 

и мајчину забрађеност и очев дуван... жути му 

прсти...чворновати... усуче брк... седе чекиње попале образе... 

па повуче, а оно замирише. А када потегне коју, па ужеже 

очима... тражи гуњ усред лета... вели „мени пристудело“. И 

нико не прозбори ни реч на то, дају му... зна му се нарав... а 

не ваља га жестити. Накриви оним својим шакетинама капу 

па све са њом да продрема, а пређе се изува но што капу 

скида. Истерала она на пашу, једаред,  јагњад,  јер она се 

морају чувати...села у хлад... плетиво на једну страну, па ти 

се дохвати папира и оловке, па у коверту... посла је сутрадан 

кад је пошла сир да прода. И нико ни чуо, ни видео, тек 

једога дана све на готово стави...  

- „Ја одох... а ви се снађите како знате и умете без мене. 

Рођаци хоће да ми помогну, а одужићу се ја њима, макар за 

стан и храну. А Београд је велики град, има могућности за 

ванредну средњу школу и разне курсеве. Ја бих ону за куваре 

или посластичаре. Кажу, курс се може завршити за 3-4 

месеца, али је боље завршити школу. Посао није тешко наћи, 

а није ни лоше плаћен.“  

Стрико јој ту, некако објасни, када је приспела у Београд, 

још исто вече, како би то могло да функционише. Села она у 

један крај на фотељу, преко пута, а стрина из прикрајка гледа, 

па се снебива, одакле би почела. Вели... њима није нужда и 

нису никако навикли да некога стално ту имају у кући... па 

додаде још једаред, да им, ето, стварно није нужда. После 

неке мале паузе, између, када јој се чинило да јој се и 

сопствено дисање прегласно чује... објаснише јој да су дете 

чувале баке, јер они обоје раде, а иначе су имали намеру да је 

пошаљу у вртић чим пре то буде могуће, да се научи на 

дружење, дисциплину, обавезе и колективан живот. Али ето... 

када је она већ ту... И доби ти она неку плату и социјално 

осигурање... стрико нешто после штрмљао себи у њедра, али 
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се ипак чуло, да га њено социјално кошта више него да је 

узео бединерку. А она, после подне, када они обоје буду код 

куће, да доучи то што је намерила. Толико јој могу помоћи. 

Гледали је прво са снебивањем, чинило се пратили јој сваки 

корак, док се она не ослободи, па пружи руке, пружи ноге, 

исправи се у свој својој величини... чини се стала на ноге... 

намах, кад осети чврсто тло испод, осмели се.                           

Девојчица се усправи... влажне коврџице по врату и 

слепоочницама... напућила своје мале усне. У танкој 

жерсејској пиџамици, стрпа палац у уста, па се умири. Ухвати 

свог меду брунда „што једе више меда од ње, па је зато тако 

дебео“ и понесе у кревет. А у њеној соби, по зидовима 

извешани разни дечији јунаци. На полицама од белог дрвета 

низ плишаних играчака. Лутке је гледају својим стакленим 

очима са дугим трепавицама. Оне са обичним именима су 

мање или више расчупане, са њима се обично игра. Оне 

уображене... што може само да их гледа, су горе, на врху, као 

Вероника, Џеси или она црна са панк панталонама и јакном 

од коже, зна да каже да се зове Бригит. Коцке изврнуте на 

бок, без икаквог смисла, у ћошку трпе своју запостављеност. 

Зидови стадоше бледети и нестајати. Зажмурише трепавице, 

па се и склопише. Перкин глас се учини као нешто далеко, 

што се све више губи и нестаје негде, а пред очима јој се 

отвори неки  чаробан свет... шарен. Сан прислонио своје усне 

на слепоочнице, играчке поскакаше са полица ...у земљу 

снова улаз је бесплатан. Само узјашеш на тог понића сна, 

притегнеш га добро, а он даље, већ сам зна.  

Тишина се лепи за уши и препознаје се као нешто 

спознатљиво, нешто покрај чега се прошло безброј пута, о 

шта се окрзнуло, седело са њим. Ехо улице у носталгичном 

сустизању свежине што копни, негде навише. Чили за сунцем 

као заљубљеник у романтику док се град напиње у таласу 

што је кренуо од центра да запени ка ободу, док му жилама 

кола крвоток синхроног метежа у неком свом редоследу.   
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МОМЧИЛО МОМО ТУБИЋ 

Међаши, Бијељина – Република Српска 

 

ЉЕТНА ВЕЧЕ У СЕМБЕРИЈИ 

 

На заласку љубило је сунце 

Семберију и зелени гај 

А кроз сумрак разл'јеже се пјесма 

Дрино водо, хај, Дрино водо, вај. 

 

По пољу се свици размиљели 

А по небу мноштво зв'језда просу, 

Повјетарац са Дрине ћарлија 

Дирајући моју црну косу. 

 

Мирис свјеже покошене траве 

Опијајућ шири се равницом, 

А од некуд закашњели ратар 

Иде с коњем и са приколицом. 

 

Куће св'јетле посвуда по селу 

Као зв'језде разасуте стоје, 

Са идилом и љепотом својом 

Урезује се у срце моје. 
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МОМЧИЛО МОМО ТУБИЋ 

Међаши, Бијељина – Република Српска 

 

ПРИЧА ИЗ БАЈКЕ 

 

Кад бих мого’ свој завичај у руку узети 

да га мјесто путне торбе могу понијети, 

брда, куће, па и људе, оно бистро врело, 

да се може пон’јео бих ц’јело родно село. 

 

Тад бих мого’ с комшијама да попијем каву 

на танане са мераком ону нашу праву, 

а са њом и шљивовицу жежену и јарку 

у високом солитеру ил' у неком парку. 

 

Кад ми негдје у даљини сјета душу стисне 

с’једио бих с друговима до у сате касне, 

пребир’о  бих по пердама од старе шаргије 

из роднога мога краја свир'о мелодије. 

 

Па бих мјесто б’јелог хљеба чешће јео проје 

с поточаре што ме сјећа на дјетињство моје, 

испод сача из тепсије питу старе мајке, 

ал' бадава, све ми личи на причу из бајке. 
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НЕДА ЂУКИЋ БОРОЈЕВИЋ 

Бања Лука – Република Српска 

 

ОДЛОМАК ИЗ ДРАМЕ „ВИЛА СА ЧАКОРА“ 

 

ДРУГИ ЧИН 

                                                                                                                                                                                             
Бијаше лијепо сунчано поподне на планини. Изађе 

Бранка из аутобуса, око петнаест часова, забаци главу и 

провуче неколико пута прсте кроз густу црну косу 

склањајући праменчиће са препланулог лица. Крену журним 

кораком стазом кроз Тетребињак, што води ка Шабовој глави 

и даље ка Јечмишту, не обраћајући пажњу на жамор 

неколицине људи испред кафане. Како је одмицала, пролети 

јој мисао кроз главу да би међу њима, ипак, могао бити неко 

кога познаје, те успори мало. 

„Жури Бранка про Чакора 

Јер је жарка вуче жеља 

Да је срету топле руке 

И загрљај родитеља.“  

(Радомир-Пуцо Драгићевић) 

 

Призор први – Поподне на Чакорском превоју 2. септембар 

1975. године. 

 

БРАНКА:  

– Добар дан!  

 

Људи јој климнуше у знак отпоздрава, а Раде Томовић 

довикну: – Добра ти срећа, Бранка! 

 

Није се Бранка освртала, а ни глас препознала, већ је 

ужурбано пружила корак и предала се мислима о својима: 

„Само да планину прођем. Нема ни сат хода до катуна. 

Ма, тамо ћу ја прије пуног сата. 

Мајци мојој око врата!  
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Боже драги, како никог нема?  

Ни берача боровница. Све су већ обране. 

Брала сам их и ја. Овог љета више него икада. 

Штета што их више нема. 

Сјутра бих у бербу опет поранила.“ 

 

Заокупљена размишљањима, Бранка је осјећала неку 

чудну топлину која се ширила у грудима, што је и глад 

утолила и жеђ угасила, али сјетно, за себе, изговори: 

„Боже здравља! Биће боровница и догодине. 

Да ја данас прођем кроз планину. Док се види! Али, не 

идем први пут, нијесам ни сама, чују се птице из ове глуве 

шуме. 

Каравани су вјековима ка Цариграду пролазили! 

А и Турци аговали! 

Вуци и хајдуци! Калуђери и храбри ратници! 

Војсковође!“ 

  

Спазише је два чобана, Хашим и Рамуш – Албанци, који 

су на чакорској падини званој Бјелуха чували овце, иако су 

ливаде већ одавно покошене. Како су је угледали, без даха их 

је оставила љепота стасите дјевојке. 

 

„Примјетила она није 

Двије звјерке, две авети 

Које ће јој без разлога 

Млади живот одузети.“ 

  (Радомир-Пуцо Драгићевић) 

  

Пратили су је погледима, док је одважно и смјело 

корачајући замицала у хладовину густих четинара. У једном 

тренутку као да је изненада неко њиховим дивљим и 

болесним умовима дошапнуо да је сустигну и обљубе, 

наносећи срамоту, не само њој него читавом братству и 

племену. 
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Призор други – Албанци се договарају. 

 

ХАШИМ: 

– Ух, како је лијепа и згодна! Витка кô јелика! 

Хоћемо ли за њом? 

РАМУШ: 

– Шта мислиш, да ухватимо круг и заобиђемо с горње 

стране, да је пресретнемо? 

ХАШИМ: 

– Мислим да би то било најбоље.  

Али морамо пожурити. 

РАМУШ: 

– Идемо! Трком! 

  

Застаде Бранка на узаном пропланку, окрену се на четири 

стране и настави поскакујући утабаним путељком, вјешто се 

провлачећи између спуштених грана вишегодишњих јелика и 

борова, разговарајући сама са собом. 

 

Призор трећи – Бранка у планини. 

 

БРАНКА о изненађењу укућана: 

„Знам да ћу моје изненадити. Мисле да сам у Пећи! И 

обрадовати, а не само изненадити!  

Мајку сигурно!“ 

 

Залазећи дубље у густу шуму, пожуривала је, 

ослушкујући шум властитих корака по дебелом слоју сувих 

борових иглица, док је лагани повјетарац безбрижно њихао 

ниске гране и растиње. 

БРАНКА, у својим размишљањима: 

„Тишина је као у пустињи! 

Ни чактара с овна предводника! 

Када би залајао пас торњак или неко познат наишао. 

Али нема никог! Опет саме – планина и ја!  
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Моја најбоља другарица!  

Сваку сам јој тајну повјерила.  

Радости и туге са њом дијелила. 

Слушати је знала. 

И плакати!  

И радовати се! 

Ја њу носим у грудима.  

Она мене у грумену земље Немањића. 

И камену сваком!  

Из ког расту стамени борови. 

И поносне јелике. 

Ту, баш на овој тромеђи, у бездану историје. 

Многе су још мистерије. 

Дугачка је то прича! Земаљска! 

Планина ми ништа рекла није. 

Моје тајне чува. Своје не одаје! 

Нијеми је свједок, сваком догађају…“ 

Учини се Бранки да поред својих корака чује још нечије, 

али не успори, већ још брже настави даље, ка излазу из шуме, 

унезвијерено колутајући очима у којима се страх назирао, али 

му се не предаде, већ себи самој пребаци: 

„Умишљам! 

Чакор је моја питома планина! 

Понекад ћудљив! Јогунаст! 

Ту је, ипак, најљепши цвркут птица!    

И мирис сочних малина и боровница. 

И сама сам јака! Као и моја планина! 

Много сам од ње научила!  

Чувале смо једна другу. 

Она мене! Ја њу! 

И сањале! И молиле! Заједно!“ 

 

Бранкине мисли прекиде ненадни узвик и она стаде као 

укопана, запрепашћено гледајући у непознатог младића, који 

се створио изненада испред ње, као да је с неба пао, а 

окренувши се иза себе, спази још једнога. Овај испред ње био 
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је нешто смјелији, а његов пратилац се држао по страни, или 

јој се само учинило. 

 

Призор четврти – Сусрет с Албанцима. 

 

„Куд се журиш, Васојевко?“  

– Неко иза Бранке рече 

Те ријечи као муња 

Њено срце посијече.“  

  (Радомир-Пуцо Драгићевић) 

 

ХАШИМ: 

– Стој! 

 

Бранка је игнорисала веома оштру наредбу и настави 

дужим корацима, покушавајући да заобиђе незнанца што се 

створио ту испред ње. Није више страх осјећала, него је 

поносно корачала и још више уздигнуте главе.  

ХАШИМ: 

– Стани!  

БРАНКА: 

– Нећу! 

РАМУШ: 

– Пођи с нама! Слободније ти је. Него да идеш сама кроз 

планину. 

БРАНКА: 

– Зашто? Шта хоћете од мене? Нећу с вама! 

ХАШИМ: 

– Хоћеш, хоћеш! Милом или силом! 

Знаш ти добро шта ми од тебе хоћемо. 

Само се правиш. 

РАМУШ: 

– Ништа ти нећемо! Друштво да ти правимо. 

Да те гледамо! 
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ХАШИМ: 

– Скидај се! Шта чекаш? Само нас је двојица! 

БРАНКА: 

– Море, не будали! 

Згрожена сам на те твоје простачке ријечи!  

Не шали се тако са мном! 

РАМУШ: 

– Ето! 

Чула си шта хоћемо! 

Да се боље упознамо.“ 

  

Када су младићи видјели да се оглушила на њихово 

наређење, један је пришао и ухватио је за обје руке, 

присиливши је физички да стане. Искезио јој се у лице. 

ХАШИМ: 

– Ја ћу те сад имати! 

Мораш ме задовољити! 

БРАНКА: 

– Пусти ме!  

Аветињо! 

Зар мислите да можете живу 

Обешчастит Ђукића одиву!“ – пркосно је узвикнула из 

свега гласа и хитро се истргла из руку подивљалог напасника, 

чудећи се и сама толикој снази. До тада није ни знала да је 

посједује.  

Опалила му је шамар да су му уши запјевале, а на образу 

се отисци њених прстију усликали. 

ХАШИМ: 

– Јеси ли ти нормална? 

БРАНКА: 

 – Јесам! 

Али ти нијеси! 

Одвратни створе! 
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Гледала га је презриво, уносећи му се пркосно у лице и с 

великом дозом куражи. 

ХАШИМ: 

– Коме ти пркосиш?  

Мајку ти српску! 

БРАНКА: 

– Теби! 

Изроде!  

Срамото људског рода! 

 

Изговорила је то Бранка, борећи се са Хашимом, али јој 

је Рамуш пришао с леђа. Ухватио је око паса, заврнуо руке и 

силом покушао затворити уста, што му је, ипак, онемогућила 

и вриснула. 

БРАНКА: 

– Пусти ме! Животињо! 

„Црни вране, што стојиш на грани 

Слети болан те ме кљуном брани 

Ил’ се хајде низ планину мани 

Тамо ђе су Ђукића катуни 

Те им кажи и племе побуни  

Да на Чакор планину изађу 

Да ме живу или мртву нађу.“ 

 

Низ падине Чакора громогласно се проломио снажан 

крик беспомоћне дјевојке, која се лавовски борила са 

звијерима у лику човјека.  

ХАШИМ: 

– Ћути, кучко! 

 

У раљама напасника Бранку су мориле црне мисли и 

слутње беспомоћности. 

БРАНКА: 

„Ни сурога орла.  
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На Чакору нема!“ 

Да он барем Ђукићима јави  

Да се црно пише мојој глави 

А и он је Чакор напустио 

Под срећније небо одлетио.  

  (Неда Ђукић-Боројевић) 

 

Док јој је Рамуш држао руке, она је Хашиму задала 

снажан ударац ногом у лице, од чије силине је посрнуо, али 

се придигао, бришући трагове крви са усана и опет се на њу 

окомио. 

ХАШИМ: 

– Ја ћу те обљубити! 

БРАНКА: 

– Нећеш! 

ХАШИМ: 

– Хоћу! Српкињо! 

БРАНКА: 

– Радије ћу главу, него част изгубити! 

Па зар овдје? У мојој планини? 

Ако морам! Идем међу звијезде! 

Достојанство, част и образ породице, важнији су од 

живота! 

Небо је без краја! За све добре мјеста има! 

А ви? Злотвори! Крви српске жедни! 

Куда ћете? Такве небеса не примају! 

Јуначки се Бранка борила и до задњег атома снаге са 

помахниталим младићима, у нади да ће они одустати од 

нечасног наума и пустити је да настави пут до катуна својих 

родитеља. Али, када су видјели да неће остварити свој циљ, 

они су почели да јој пријете. Хашим се баш разгоропадио, из 

задњег џепа извадио револвер и уперио га у Бранкине груди, 

хистерично урлајући: 
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ХАШИМ: 

– Видиш ли ти ово? 

Пуцаћу! 

Ако не пристанеш, знаш шта те чека?! 

Убићу те! 

БРАНКА: 

– Убиј!  

Небеса ће славити! 

А мој ће ме отац осветити! 

ХАШИМ: 

– А чија си? 

Познајемо ли ти оца? 

БРАНКА: 

– Радева! 

Боље ти је да га, послије овога што чиниш, никад не 

упознаш! 

А ако ли га и познајеш? Заборави! 

Ништа више исто бити неће! 

Крв се крвљу враћа! 

За част иду двије главе! 

Тако је код Васових потомака! 

ХАШИМ: 

– Зашто? 

БРАНКА: 

– Не знаш ти какав је мој отац за зло? 

А за добро? 

Крви би ти дао! 

 

Зачуђени младићи су размијенили уплашене погледе. 

Очекивали су да ће Бранка сигурно попустити, али напротив. 

Што су они били грубљи и пријетили више, била је пркоснија 

и јача, презриво одолијевајући монструозној и физичкој и 

психичкој тортури. 
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РАМУШ: 

– Не можемо је савладати!  

Јака је! 

И борбена! 

Мораћемо је убити. 

ХАШИМ: 

– Видим! 

Свог ме је изгребала! 

Као мачка! 

А и ти си батине добио!“ 

РАМУШ: 

– Јесам! 

Ништа мање него и ти! 

ХАШИМ: 

– Да пуцам?! 

РАМУШ: 

– Мораш! 

Одала би нас! 

Пустити је живу не смијемо! 

ХАШИМ: 

– И казала би сваком. 

А видиш да и оца опаснога има. 

 

Иако измучена, на измаку снаге и малаксала, Бранка је из 

окрутног и неравноправног физичког обрачуна са два 

обијесна младића изашла као побједник и надјачала их, а 

смрти у очи погледала, кад је осјетила хладноћу револвера 

под брадом, гласно узвикујући. 

БРАНКА: 

– Планино! И ти си ме издала!  

А теби сам увијек вјеровала! 

Само вјетар болно кроз шуму завија! 

И лелече за младошћу мојом! 

За сновима и жељама! 
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РАМУШ: 

– Пуцај! Шта чекаш!? 

ХАШИМ: 

– Јеси ли сигуран?! 

РАМУШ: 

– Повуци више, тај обарач! 

Да је можда не жалиш? 

ХАШИМ: 

– Не бих! Вјеруј ми! 

Не бих пуцао! Да није Српкиња! 

Учинићу злочин, само ради тога. 

 

Можда би је још дуже мучили, али је Бранка вјечност 

прекратила пљунувши напаснику у лице, послије чега је без 

милости шкљоцнуо обарач, а млаз чисте вреле крви шикнуо 

је Хашиму по „прљавим“ и нечасним рукама. 

Чакором се, послије смртоносног хица, проломио 

срцепарајући врисак ове храбре и неустрашиве Васојевке, 

која је животом одбранила част. 

 „Кад злослутна звијер виђе 

Да ће плијен да изгуби 

Два је метка испалио 

И Радеву Бранку уби.“ 

  (Радомир-Пуцо Драгићевић) 

 

БРАНКА: 

– Оче! У помоћ, тата! 

У помоћ, брате! 

Данас ћу вам млада погинути! 

 

Биле су то и последње ријечи, које је Бранка изговорила 

у ропцу, а два разјарена Албанца се после свирепог убиства, 

уплашени и изморени, отиснуше низ Бјелуху ка Ругови, 

пошто су Бранкино беживотно тијело неспретно прекрили 

боровим гранама.  
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Бранка цијелу ноћ остаде лежати надомак Чакорског 

потока, међу јеликама и смрчама на пјешачком путељку у 

локви крви, а пут никог више не нанесе кроз планину. 

„Ој, Чакору горo у превоју 

Што издаде миљеницу твоју 

Што не сави боровима гране 

И јелике вјетром разигране 

Ђе остаде без заклона вила 

И поносна и горда и чила 

У тишину што зарони јека 

Никог ниђе, вука ни човјека.“  

  (Неда Ђукић-Боројевић) 

 

 
Бранка Радева Ђукић (1956 – 1975) 

 

„Лети бијела вило, 

испод плавих небеских висина. 

У славу и част предака,  

на сјећање и на понос потомцима.“  

    (Остоја Ђукић, проф.) 
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НЕНАД СИМИЋ 

Дервента – Република Српска 

 

ЗАВИЧАЈНА ПЈЕСМА 

 

Гдје се Укрина у Саву улијева, 

вјетрић са Мотајице шири, 

гдје шаргија и виолина се чује, 

човјек већим срцем снује. 

 

Гдје жито равницом се простире, 

Цвркут птица, налет ластавица, 

откоси траве миришу,  

и почиње пјесма у заједништву. 

 

Када шљива и крушка нам роди, 

из казана потече ракија,  

кад упаре грла нам пјевачи, 

у коло се тад ухвате играчи. 

 

Када кућу треба покривати, 

скупе се слаби и јаки,  

Све што могу руке вриједне праве 

На здравље нам свако ново здање.  

 

Кад тугују људи за ближњима, 

и испраћају драгог покојника, 

све у мјери и народном знању, 

све урадити да будуће генерације знају. 
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Прославити све празнике наше, 

Крсне славе и молитве пољске, 

чути звона кад на сабрање зову и 

кад треба тугу подијелити.  

 

Држимо се вјере наше славне,  

Помоћ другом и надати се благостањем, 

кад се пости и када се гости, 

наћи мјеру и Бог када затреба ће да опрости. 

 

Мали јесмо, али срца јака, 

поносни смо што нас роди мајка, 

куца срце нас Дервенћана и Посављака. 

 

Ову пјесму овог љета пишем,  

када липа највише мирише, 

здрави били и увјек у срећи, 

другом пјесмом више ћу вам рећи... 



КПД „ВАСО ПЕЛАГИЋ“ ПЕЛАГИЋЕВО 

 

300 

 

ОЛИВЕРА БАЛЕШЕВИЋ 

Дервента – Република Српска 

 

ПЈЕСМА ЗАВИЧАЈУ 

 

Сањам те скоро сваке ноћи 

Загорје моје, и сва села  

У наручју твоме, 

Чујем глас својих предака, 

Зове ме дјед, отац и бака, 

Зове ме и моја стара мајка 

Зове ме село, што је у срцу моме… 

 

Будна сам, ал сањам 

И камен сиви, што га сунце зноји 

Ливаде пуне покошеног сиjeнa, 

И извор воде, што стално жубори, 

И уморног чобана, што нам стадо гони, 

И Фронтија нашег, што нам кућу чува, 

Што лаје, лаје, док дане броји… 

 

О, да ми је, тамо, само на трен доћи 

Па да станем крај оног,  

Малог школског моста, 

О, како да све то заборавим 

Колијевко моја, дјетинство, 

Младост, и све што имадох 

Баш све ми у теби оста! 
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ПАЈО БРКИЋ 

Пелагићево – Република Српска 

 

ГОТОВА СУПА 

 

Газда Јово, послије смрти своје супруге Јелке, живи 

свој самачки живот. Изродио је са Јелком пет кћерки, 

школовао их и поудао. Кћерке су често, обично викендом, 

посјећивале свога оца и доносиле му разне понуде. Обично 

су доносиле воће, које није успијевало у нашем крају, као 

што су банане, наранџе, мандарине.  

Од како је остао без своје Јелке, газда Јово је сам себи 

спремао јело. Међутим, у дубокој старости, знао је вечеру 

и преспавати, само да је не би морао спремати.  

Једне суботе дођоше му три кћерке и донесоше пуне 

цекере милошта. Било је ту свега и свачега: саламе, 

паштета, сувог меса и кобасице, воћа и поврћа, али његову 

пажњу привукоше кесице на којима су биле слике пијетла 

и говечета. 

- А шта вам је у овим кесицама? – радознало упита 

газда Јово. 

- Тата, то ти је готова супа. Налијеш у шерпицу воду 

и додаш једну супу. Ставиш то на шпорет да проври 

и за неких пет-шест минута супа је готова. – 

објашњава кћерка Стоја. 

- Велиш, готова супа. Хммм.... А како би било, да ми 

то све убацимо у бунар, па да ја то ковом вадим? – 

подругљиво добаци газда Јово. 
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ПЕТАР ПЕТРОВИЋ 

Лозница – Србија 

 

ДОБРА ДУША 
 

Никако стати на ноге! Никако ни за хлеб зарадити, а камо 

ли друго што. Јалове и неродне године, суше, кише и сваког 

божијег невремена.. А тек ратови, паљевине и рушевине 

никако подићи да макар не кисне над главом. Е тако беше 

време и тако беше свима, па и Радоју сиромашку. Деца 

нејака, старији изгинули, па све некако сам. 

Зајмио џак пшенице да посеје у својој њивици да и он 

има бела леба макар за славу, празнике или кад ко дође. 

Некакав долашак уз забран све неки ћошкови засенчено од 

забрана, од врзина, од којекакви стабала по сред њиве. Цео 

тај атар зове се кућишта. 

Веле да су ту за турско доба биле куће. И баш мало мало 

па изоре Радоје неки камен или циглетину препечену. Отуда 

и стабала воћки свакојаки по њиви. Крушке, јабуке, дуње, 

мушмуле из други села долазили да узимају младице те да 

прекалеме те старе сорте.  

- Што болан Радоје не покрчиш те воћке, видиш да ти 

заладе те никакве вајде од њиве. 

- Греота је газда сећи калем. Нисам га ја калемио, имам 

децу. 

И није само што му прави хлада, но кад шта и посеје чим 

воћке на род са свих страна народ и деца упадају и беру и 

изгазе ону њивицу. 

Ни то Радоје није бранио.  

- Ако море! Чобани па да се воћком осладе. Зато је и 

сађена. 

А плодна и родна беше крчевина. Долашак, па има влаге 

да и највећој суши одоли. 

Газде говориле да је будала, а народ га прозва “Добра 

душа“. И баш зато ту добру душу позивао свако у надницу те 

је некако могао да скрпи крај с крајем. Оно не само у надницу 
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ни једна га чутура није обишла. Радоје је увек био радо виђен 

и у злу и у добру и увек се кући враћао са спремачом пуне 

торбе. Дешавало се да му на свадбама и сахранама у торбу 

гурају сви и газда и газдарица и ашчије. Опет о празницима и 

славама сете га се, па по деци пошаљу свега. Ни кад се свиње 

кољу не забораве Радоја већ са дна села донесу мало омрска. 

Тако волели сви Радоја „добру душу“. 

А Радоје и с тим и без тога на свој начин помагао где год 

је стигао и зван и незван први се у злу и добру у авлији нађе. 

Иде Радоје мртав уморан са копања комшија истовара 

сено. Радоје спусти мотику па држ за рогуље да се помогне. 

Пође ли каквим послом и види да ко купи сено, ето Радоја у 

њиви.  

- Греота је да не покисне.  

Сретне ли како дете или снашу да нешто потеже носи, 

Радоје мења смер те одмењује сваког. „Добра душа“. А тек 

колико је гробова ископао, покојника окупао ни броја нема. 

Дозрела пшеница и донела Богу хвала, па Радоје поранио 

пева кроз село забацио косу и торбу на леђа. За њим још 

дрема босоного дериште иде макар да му ужад поставља, 

влата или донесе воде кад ожедни.  

Злати се родно класје и посавило влаће. У забрану 

надпевавају се славуји и косови, гугућу и грчу дивљи 

голубови, грлице и гугутке. Све се сјатило на ону Радојеву 

њивицу као на гозбу. Столетна стабла спустила гране жуте се 

крушке шеничарке, а до крушке вазда стаза и путића угажене 

пшенице. Долазили са свих страна. Ништа то Радоју не смета. 

И он са најстаријим сином сео под ону крушку и за росе 

плете ужад да не дангуби, а успут и сина учи како се то ради. 

Певуши срећан Радоје, певају птице и по која зрела крушка 

падне поред њега. Оне боље понуди сину и сваки пут кад му 

крушка падне благосиља оног што је засади и окалеми. 

Одмиче дан, а у сеновитој крчевини никако да попусти роса. 

У неко доба зачу се „пућ пурућ“. 

- Почињемо, сине, ено ме зове препелица. Сад може да се 

коси. 
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Прекрсти се Радоје, свечано, ко да ломи колач славски и 

лагано и нежно одмереним потезима размаха се да не ломи 

влаће. 

- Добар нажањ сине. -  обрадова се Радоје. 

Ни два три откоса не обори кад пред њим прну фазанка. 

Стаде Радоје и завири, а оно гнездо и тек пет шест јаја. 

- Е, Божији створе, шта ћу с тобом! Де ја да ти кућу 

кварим! Обиђе Радоје около и остави скоро квадрат пшенице 

непокошене.  

Одскочи сунце и угреја, Радоју се кошуља залепила за 

леђа. Суво влаће једре пшенице помало пршти и просипа се 

по њиви те за Радојом јато птица кљуца и треби њиву. Мало 

мало Радоје се осврне и ужива гледајући их. Само два три 

откоса и опет гнездо дал' препелице да ли фазанке. Опет 

Радоје заобиђе и остави квадрат непокошен. 

Трећи дан дошле комшије и сељани са запрегама да 

потоваре крстине и претерају кући пшеницу.  

- Е, мој Радоје, пола ти изгазили, пола заузео хлад од 

дрвета, па и ти још пола непокошено оставио. 

- А жао ми и то је Божији створ, пресешће ми хлеб, где ја 

да им кућу кварим. 

Издужи се сенка, поцрвени њива кад троја кола 

натоварена кренуше брду. Радоје последњи изађе из њиве, 

окрену се на међи, прекрсти и задовољно погледа. Чупава она 

њива и по њој десетак жбунића као острвца. Из оног забрана 

уз њиву цео птичији хор запева јаче као да испрати Радоја. 

Њива је огледало домаћина! И кад ко прође крај Радојеве 

њиве мора да каже: 

- Добра душа! 
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ПЕТРИЦА НАНА ВЕСЕЛИНОВИЋ 

Београд – Србија 

 

ЗАВИЧАЈНА ЕЛЕГИЈA 

 

Тамо негде на југу Србије,  

где у јату све птице долећу, 

И најјаче сунце што га греје,  

мој завичај, заборавит нећу. 

 

Давно беше, кад оставих село, 

у велеград да се удам пођох, 

За мном оста преслица и прело, 

Но, удајом, срећу не пронађох. 

 

Са мном пође, грудва земље плодне, 

неоране бразде плодних њива, 

Необране зреле воћке родне, 

понајвише, јабука и шљива. 

 

Раоник се у шупи одмара, 

као дукат сав је пожутео, 

Због нерада, хрђа га разара,  

од туге би и сам заплакао. 

 

И мотика у стопу ме прати,  

та алатка хлебом ме хранила,  

Сада брине, да ли ћу опстати, 

на калдрми великога града. 
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Недостаје мирис сувог сена,  

зрелог жита, руковети златне, 

Те лепоте на калдрми нема, 

нити моје баште расцветане. 

 

А кад чујем, звук звона црквеног,  

подсети ме, на моје покојне,  

Душа гори, од бола њиховог, 

у насушној земљи покопане! 

 

Радин бунар, место мог рођења, 

крепи душу жедних пролазника,  

понајвише, жена нероткиња,  

јер у њему, родила ме мајка. 

 

Њива моја на срцу ми стоји,  

постала је расадник сећања, 

Из ње ничу, болни уздисаји,  

из којих се расцветала чежња. 

 

Сада кад ме скрхале године,  

све чешће се сетим мајке своје, 

Њене крви, водом измешане,  

седе власи, сребрнасте боје. 

 

Чежњо моја, без мириса цвете, 

у души си, дубоко скривена, 

Ех да ми је, да сам опет дете,  

никад не бих, село напустила! 
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ПЕТРИЦА НАНА ВЕСЕЛИНОВИЋ 

Београд – Србија  

 

МЕСТО МОГ РОЂЕЊА 

 

- „Љубомире, не желим, и не могу више да доносим 

воду из комшијских бунара, породићу се негде на путу“, 

рекла је Рада свом супругу и наставила: 

- „Обележи ми место за бунар, сама ћу га ископати док 

се вратиш из печалбе“, била је млада трудница упорна. 

Чудио се Љубомир  њеном предлогу, рекавши јој: 

- „Како мислиш сама, како ћеш избацивати ископану 

земљу,  може ти се догодити да се од терета пре времена 

породиш у бунару?!“ 

- „Немој о томе да бринеш, ту су ми Ратка и Михајло 

(Љубомирова деца из првог брака, којима је, на жалост 

мајка умрла у двадесет другој години живота од сараџе 

(карцином). 

Ратка је имала дванаест година, Михајло десет, Радини 

пасторци, када се Рада као избеглица са Косова удала за 

лепог младог удовца Љубомира Ивковића, син 

добростојећег домаћина Филипа Ивковића из села 

Придворица општина Бојник. 

Бунио се Љубомир њеном предлогу, али она није 

одустајала од своје намере. По сваку цену је желела бунар 

и одлучила да га ископа, док јој се Љубомир врати из 

печачбе из Раткова, место у богатој Бачкој. 

На њено свакодневно инсистирање, Љубомир је 

изабрао и обележио згодно место у близини баште, а и 

куће. 

Након неколико дана, спаковао је свој зидарски алат и 

једно јутро отпутовао у печалбу. Истог дана Рада почиње 

да копа и избацује ископану земљу. Ратка и Михајло  

колико су могли помагали су, да исту товаре у колица и 

одвозе је у своју њиву, која се налазила тик поред куће. 
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Сељани се чудом чудили овој упорној трудници. 

Прогласише је лудом! Обраћали су се њеном старијем 

деверу говорећи да, то само луда жена, која је у деветом 

месецу трудноће може таj посао да ради. Љубомиров 

старији брат Душан, девер јој,  одговарао им је:  

- „Не брините, моја снајка је живи огањ, што науми то 

и уради. Што јој очи виде, руке јој створе!“ 

Што је дубље копала, теже је земљу избацивала. Зато 

јој се Душан придружио да јој  помаже.  

- „Радо, снајо моја, брзо ће се вода појавити, можда 

још пола метра копања, сутра ћемо наставити. За данас је 

доста, одох  ја сада кући, а и ти, иди да се одмориш, па 

ујутру настављамо и пијемо крчму (да се почасте у знак 

завршеног посла). 

Расцветало се звездано небо. Месец осветлио целу 

планету земљу. Раду неће сан, не може да спава. Устаје, 

одлази до бунара и мердевинама силази у ископану јаму. 

Водећи се Душановом прогнозом, сва усхићена наставља 

започети посао. 

Једног јутра преморену девојчицу Ратку сан је 

преварио. Спава мртвачким сном. Сања... 

На самој ивици ископаног бунара сади цвеће, које 

истог тренутка цвета. Са њеног лица падају капљице зноја, 

заливају цвеће, око којег се формира некакво мало језеро и 

у њему плива златна рибица. Наједном је пробуди Радин 

болан крик из бунара и позив:  

- Раткаа, ооо Ратка...дођи брзо , брзо, брзо готово је!“  

Сва преплашена, још увек сањива Ратка устаје, трчи 

према бунару, којем се и сама радовала. Неће је више 

маћеха слати по воду код комшија. Кад је погледала, 

безмало се није онесвестила. У  бунару се одвијала драма! 

Рада се порађала. 

- „Ћеро, нашла сам воду. Шпорет је врућ, стави велики 

лонац с водом да се угреје, брзо ћу ја“, изговарала је речи у 

прескоку. 
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Ратка, видевши крв збуњена је,  не разуме шта се на 

дну бунара догађа и, непомично стоји на ободу. Наједном, 

из бунара одјекну још један стравичан болан крик, Рада се 

породила.   

Ратка, моја полусестра,  још увек је ту, сведок порођаја 

у бунару,  моје мајке Раде. Кад се мало прибрала, питала 

је... 

- „Мајко, шта ти се догодило, зашто су ти ноге крваве? 

Јеси ли наишла на змију, да те није ујела?“  

- „Нисам наишла на змију, већ на воду. Покушај да, 

што чврће држиш мердевине да се не померају да се 

испењем.“   

Погурена, једном руком држала је своје новорођенче, 

замотано у мокрој прљавој кецељи, другом се држала за 

мердевине и пењала се. Маћеха и пасторка, заједно су 

ушле у кућу. Потом, Рада у кревет, пазећи да своју бебу не 

повреди и заповеди Ратки! 

- „Донеси ми лонац с млаком водом, корито, црвен 

конац и срп!“ Пошто је добила тражено, рекла јој је, да 

изађе и да затвори врата, што је Ратка учинила, али стоји с 

друге стране врата и ослушкује, јер беба много плаче. 

Одлучила је да је иза затворених врата пита: 

- „Мајко, могу ли да уђем код тебе? Зашто беба плаче, 

боли ли је нешто и због чега си тражила срп и конац, шта 

ћеш с тиме урадити?“, питала је уплашена, али радознала 

девојчица Ратка.   

- „То што плаче добар је знак, рекла ми је баба Вида, 

да је први пут удахнула ваздух и том приликом су је 

заболела њена малецка плућа. Српом да пресечем пупак, 

да би била брза жетварка, црвен конац да га подвежем да 

брже зарасте и кад буде велика и лепа девојка, да је од 

момака не хватају уроци“, смејући се, одговорила је, млада 

мајка Рада. 

- „Сестру си ми родила! Како ће се звати?“ - узвикнула 

је Ратка, обасута срећом.  
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- „Чварка, видиш колицна је као чварак, шалила се 

породиља. Ипак, зваће се онако, како кум Јован буде казао. 

Он ће изабрати име, надам се да ће бити лепо, одговорила 

је мајка Рада. 

И, баш тако,  кум Јован Вукић је преиначио име од 

чварке и казао: 

- „Данас је 10 јули, рођендан нашег највећег научника  

Николе Тесле, два дана пре Петровдана. Даће Бог да ово 

моје кумче буде живо, здраво и паметно као наш Тесла. 

Благословим је именом Петрица“, рекао је кум.  

- „Бог, па кум“, казао је мој отац Љубомир, пошто се 

вратио кући да ме пријави у матичну књигу рођених.  

И данас тај бунар постоји, као монументални 

споменик, место мог рођења. Пошто је моја мајка мене 

родила у њему, сељани га прозваше: Радин лековити 

бунар.“  Стар је колико и ја, мој вршњак. Много 

пролазника свраћа да из њега узме воду, нарочито жене 

нероткиње, верујући у њену лековиту моћ!  
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ПРЕДРАГ РАЈКОВИЋ 

Ниш – Србија 

 

ОГРТАЧ ОД ОЗОНА 

 

Док промиче још понека кап кише, али неумитно 

јењава пљусак, и грмљавина се чује у даљини, муње парају 

небо на околним планинама. Све живо одахне, прво од 

силне запаре, а затим и олује што је протутњала градом. 

Ваздух пун озона просто мами да се удахне, да се пропусти 

кроз намучена плућа и крвоток, а благе боје дуге 

освежавају очи застрашене оштрим и претећим путањама 

муња. 

Стари професори, научници и уметници, облаче 

мантиле, узимају своје кишобране и хитро излазе на улице. 

Шетају сами у потрази за решењем научног проблема или 

надахнућем за уметничко дело. Ретко се ко коме јави, чак 

се и намерно прелази на другу страну улице када се 

примети наилазак неке бучне групе обичних људи. Само 

да се што више удахне озона, да се што више усредсреде 

мисли док та невиђена лепота траје. Јер, после ће град опет 

попримити своје уобичајене мирисе и буку у којима је све 

теже преживети, а камо ли стварати. 

Један од тих усамљених шетача је и господин Гогић. 

Испод црног кишобрана, који држи отвореним све док не 

примети да су сви своје затворили, запажа се његова 

изразито права плава коса и сиви мантил. Ако је хладно 

време, онда је ту похабана смеђа бунда, која ремети утисак 

да пролази господин професор или какав уметник.  

И заиста, Гогић није био ни једно ни друго.  

Он једноставно воли да шета сам. Можете га видети на 

тачно одређеним местима, баш као и оног чудног младића 

што непрекидно игра, било док чека да се промени светло 

на семафору или док се креће. Али док момка сви сматрају 

ћакнутим, за господина Гогића се то не би могло рећи. И за 
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једног и за другог, међутим, не зна се од чега живе, јер је 

очигледно да ништа не раде. 

И док играч танцује од када знамо за њега, господин 

Гогић је и те како радио и волео свој посао. Наиме, 

завршивши студије на Техничком Универзитету, постао је 

асистент-приправник на једном врло тешком предмету. 

Сад може да му се спочитује да су у то време сви најбољи 

студенти ишли у привреду, јер су тамо имали много већа 

примања и брзо добијали станове, али то не може да 

умањи његове вредности и опредељеност за живот 

научника. Својим пискавим гласом држао је вежбе 

студентима, био прилично неразумљив, но то је 

надокнађивао вредноћом, тако да нико није имао примедби 

на његов рад.  

Живећи  скромно, скупио је нешто пара и купио кола. 

Била је то половна “буба”, али је за њега то било остварење 

снова. Сам је одржавао, добро је чувао и пазио. Била је у 

сваком тренутку у савршено исправном стању. Возио је 

строго уходаном путањом од куће до факултета.   

Па ипак, једне кишне вечери, ниоткуда се пред њим 

створила жена.  

Није било никаквог наговештаја да жели да пређе 

улицу, та сигурно би је пропустио. Једноставно је изненада 

сишла са тротоара, а потом је чуо туп ударац и њен пад на 

асфалт. Одвезао ју је до болнице, али јој није било помоћи.     

“Зашто је то била баш жена?”, питао се касније, када 

их је тако упорно избегавао и клонио се сваког сувишног 

контакта са њима. Када је истрага завршена и он ослобођен 

свих оптужби, могао је да се врати  нормалном животу.  

Али господин Гогић није могао да буде оно што је био 

пре. Прво је престао да вози кола, забарикадирао их је и 

оставио да пропадну. Није хтео ни да их прода никоме, јер 

је имао разлога да верује да доносе зло.  

Кадгод пада киша, он први истрчи на улицу и шета 

надајући се да ће срести ону жену која ће му објаснити 
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зашто је, за своје самоубиство, изабрала баш њега. До сада 

се није јавила, мада су поред њега пролазиле неке које су 

јој биле изванредно сличне. Онда би он, мало поиздаље, 

ишао за њима и чекао да му саме приђу и проговоре.  

Тај догађај се лоше одразио и на његово напредовање 

на послу. Занемарио је усавршавање, писање научних 

радова и магистратуре, а и на самим часовима се губио. 

Саосећајући с њим, колеге су му поверавале све мање 

обавеза, све док једног тренутка држава није смањила 

издвајања за науку. Министар је одмах смислио начин како 

то да реализује. Свечано је објавио:  

- “Сви они који до предвиђеног рока не стекну 

одговарајућа звања, морају да напусте Универзитет.” Али 

није рекао да се то ради због смањеног буџета, већ из 

другог разлога:  

- “Тако ће добити прилику млађи и способнији.”  

У то време, за најбоље је увек било места, али нису 

хтели да раде на Универзитету.  Дошао је дан када је 

требало да господин Гогић остане без посла. Декан га је 

позвао на разговор.  

- Када си се то оно запослио овде? – питао га је. 

- Пре дванаест година. 

- Па, шта би са твојом магистратуром, човече?  

- Ништа. 

- Сећам се ја, био си добар студент! Откад радиш, 

студенти те хвале да умеш са њима. 

Ту декан устаде, прекрсти руке иза леђа и поче 

нервозно да шета по кабинету. 

- Овај закон ће нам растерати и ово мало сарадника 

који поштено раде са децом. Само форсира оне који гањају 

своју каријеру, а у настави су нуле. Је’л тако? 

- Тако. Ја нећу да напустим наставу и свој кабинет. 

- Ти нећеш, али закон каже да мораш! 

- Нек иде Јуриј, он је млађи, ја сам му предавао. 
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- Јуриј је доцент. Он је докторирао, док се ти ниси ни 

мак’о од почетка.   

- Изаберите и мене за доцента. Ја сам овде дуже од 

њега. 

Сада се декан изнервирао. 

- Еј, човече, уразуми се! Послушај ме као оца, 

пријатеља, како хоћеш. Ценим све што си досад урадио за 

факултет. 

Декан поносито подиже главу. 

- И док сам ја декан, неће ниједан поштен радник бити 

отеран. Како оснивамо рачунски центар, нудим ти леп и 

иновативан посао. За исту плату, уместо часова, бићеш 

тамо од седам до три. Можеш и да радиш своју 

магистратуру на миру. Уосталом, ради шта ти воља!  

Уморан, а знајући да данас има још много тога у 

распореду, декан позва секретарицу да му најави следећу 

странку. 

Господин Гогић је овај разговор примио као страшан 

ударац судбине. То се њему поново суди за убиство оне 

несрећне зене. Ако га суд није казнио, казниће га сви 

други.  Зато је одлучио да се грчевито бори за свој 

опстанак у кабинету и ангажовање у настави. 

- Јесмо се договорили – обратио му се сутрадан декан 

тапшући га благо по рамену. – Нудим ти и боље место него 

што га сада имаш. 

- Не, не прихватам. Не излазим одавде и ићи ћу на 

часове. 

Изненађен одговором, декан застаде. Баш је био добро 

расположен, имао је у гостима фину господу из Европске 

Уније и разне свечаности у ректорату у њихову част.  

- Слушај море, срећа је ваша што сам и ја инжењер к’о 

и ви. Да вам поставе једно пискарало за декана другу би 
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песму сви певали. Имао би закон да се примени дословце и 

тачка… А ја рекох, дај да будем човек. 

- Могу и ја да будем доцент као Јуриј. Дуже радим од 

њега. Шта је он то значајно урадио да буде изабран пре 

мене.  

- Написао је и одбранио докторат. И шта ја ту могу, 

човече, уразуми се! 

- Је ли патентирао неки производ, па да се отвори 

фабрика и запосли много људи. Је ли конструисао мост, 

повећао производњу хране, да људи не гладују. Да ли је 

осмислио уређаје за сигурност и заштиту људи. Написан 

докторат и три сведока. Шио ми га Ђуро! Где је ту корист 

за заједницу, питам ја Вас?  

- Добро, де, смири се, знам да ти није лако. 

- Докторат? А знаш да га сваки час мењам у настави. 

Иде научник на конгресе чешће но на часове. 

- Стани! – заповеди декан. - Размислићемо још мало. 

‘Ајде сутра да се договоримо. 

Следећег дана, док се удобно возио службеним аутом 

на посао, декан се сети да мора да заврши ову фарсу са 

Гогићем. И би му непријатно.  

- Шта да радим са Гогићем? 

- Море све бих ја њих отпустио. Довољно је да остану 

два-три, да врше пос’о. Раде неколико сати недељно. И то 

им много. А овамо, траже стан од комисије – рече возач. 

- Комисија! – одушеви се декан - То је решење. 

Убрзо је декан пред Веће факултета изнео предлог да 

се закон о кадровима спроведе тако што ће се формирати 

комисија која ће проценити сваки случај појединачно. Тако 

су у комисију ушли: библиотекарка Милка, која је знала о 

свим запосленима више од њих самих,  стари професор 

друштвених наука Љубиша и млади асистент Пера. И 

комисија се показала као спасоносно решење. Милка се 

односила према свима као брижна бака, Љубиша као 

строги отац, а колега као млађи уплашени брат кога, 
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даљим пооштравањем закона, може да снађе још гора 

судбина. 

Док је комисија припремила извештај, а то је потрајало 

неколико месеци, неколико кандидата је завршило своје 

обавезе и уместо казне, добило унапређење. Неки су 

нашли добра предузећа и отишли са факултета. Смиља је 

радо заменила вежбе из физике за рад у рачунском центру 

где је мало радила, мало трачарила и плела да смири 

живце. Све у свему, било јој је много боље него пре. 

Само је несрећни Гогић остао енигма. Библиотекарка 

Милка је позвала све чланове комисије да посете његову 

кућу и сироте остареле родитеље. Сви су се згрозили над 

условима у којима колега живи. Ако би и он остао без 

прихода, онда би сви постали социјални случајеви. 

Професор Љубиша га је укорио због неодговорног односа 

према себи и ближњима, а колега Пера му је скренуо 

пажњу да, када тај закон заживи, у наредном циклусу, нико 

неће добити  алтернативу.  

Ништа није вредело. Пошто је одбио све понуде 

добронамерних људи, избачен је с посла, а брава на 

његовом кабинету је замењена. Још неко време је долазио 

на факултет, а онда је тихо одустао од тога.  

Господин Гогић је тачно знао шта му се догађа.  

На првом суђењу није признао кривицу. Ево, 

организује се ново и опет се тражи од њега да призна да је 

крив, иако није. Свеједно је да ли ће попустити. Суђења ће 

се наставити, све док се она несрећна жена не јави и не 

каже свима да он није крив за њену смрт. 

А дотле, он чека да почне да пада киша и сав озарен 

истрчава напоље надајући се свом спасењу.  
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РАДЕ ПАНТЕЛИЋ 

Београд – Србија 

 

ВРАГОЛАНКО МОЈА… 

 

Срео сам те на нашој лепој Ади Циганлији. Најпре сам 

те угледао, па сам у себи рекао:  

- Ово је дар од Бога, за тебе мангупе један. 

- Види само како је добро парче, баш што би се у 

жаргону младих рекло, права газела. 

Но, да се вратим да детаље. Било је јутро и већ топло 

одмакло пролеће. Пошао сам на језеро да се мало 

прошетам и убијем један леп суботњи дан. Но био је то 

дан, дан за добру рекреацију и добро расположење. Ишао 

сам брзо, све док нисам испред себе угледао нешто што ме 

у трену засенило, а у души радовало. Непозната девојка, 

ишла је испред мене, па све у жељи да је дуже гледам, 

успорио сам чак и своје кретање. Дивио сам се оном што је 

било у мом погледу. Мислим на тај тренутак, да осим тог 

погледа, не бих чуо ни топове да пуцају. У фокусу је била 

само, та лепота од девојке. Имала је на себи плаву хаљину 

и грациозно ишла мирно стазом испред мене. Био је то ход, 

као на модној писти. Не знам да је осетила да је неко 

знатижељно и пожудно гледа и диви се тим лепотама, које 

је само плава хаљина покривала. Шешир на њеној глави, 

штитио је од јаког сунца, а наочаре повећих стакала у 

тамној боји, скривале су њене немирне погледе.  Као и 

сваки младић, да би скренуо пажњу на себе, рекао сам оно:  

- Кс. Кссс. 

Окренула се и само ме погледала. Правила се најпре 

љута, али је ипак кроз те наочаре угледала некога, чије би 

јој друштво, овог дана пријало. Застала је, тако, ја сам 

такође стао, такође, укоченог погледа. Размишљао сам, 

шта ће бити, даље бити?. И даље је стајала, а ја сам смогао 

снаге, те поздравих је са младалачким поздравом:  
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- Ћао Лепотице! Да ли се зна куда је лепа девојка 

кренула сама? 

- Ћао лепи! - поздрави ме девојка, те настави и да се 

представи.  

- Зовем се Катарина, Каћа, а моја мама ме зове: моја 

лепа Ката. 

- Поздрављам твоју маму, знам да не греши, и ја 

кажем, да си као цвет лепе кате, као најлепша ружа. 

- Ух, ух, не треба претеривати. - а потом је ћутала. 

Проговори громко:  

- Што ћутиш, јел ти маца појела језик? 

- Како се ти зовеш?  

- О да, ја се мало збунио, моје име је Иван, Ивица, а 

моји дека и бака у Славонији зову ме Ивек. 

- Извињавам се, ја сваку девојку на упознавању 

желим за почетак најпре пољубити. 

- Ако ти је то обичај, ја ти тај обичај данас нећу 

кварити. 

- Имаш ли још неку жељу, можда? 

- Па, наравно да имам.  

- Знам наравно, ви мушкарци на шта све мислите. 

- То не иде, тек тако лако. 

- Ти би хтео и број телефона и адресу стана, јел тако? 

- Враголане један! - са осмехом рече ми лепа Ката.. 

Диван је дан за шетњу, Ада је била као створена, да се 

доживи нек ново изненађење. Шетали смо дуго, затим у 

једном од кафића попили смо по лимунаду и том приликом 

разменили бројеве телефона. А даље се пише:  Цела прича, 

новела или роман. 
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РАДИНКА РАДА ЦВИЈОВИЋ 

Дрежник, Ужице – Србија 

 

ДЕВОЈКЕ ДРЕЖНИЧАНКЕ 

Средином 60-их година 20-ог века 

 

На вашару, поред цркве 

Трубачи свирају 

А девојке Дрежничанке 

У колу играју. 

 

На њима је српска ношња 

Кике до појаса 

Опанци им на ногама 

Сукња се таласа. 

 

Ведра чела, лица бела 

Образи румени 

У очима звезде цакле 

Зуби к’о бисери. 

 

Лепоту им Бог је дао 

А мајка родила 

Танка струка, вита стаса 

Коса као свила. 

 

У колу су заиграле 

Као лептирице 

А са стране кришом момци 

Милују им лице. 
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Око њих се отимају 

Момци са свих страна 

лепотице оне беху 

Девојке без мана. 

 

Кад се удадоше 

Брижно гнездо свиле 

Обрађују земљу, слушају старије 

А лепоту своју деци оставиле. 
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РАДИНКА РАДА ЦВИЈОВИЋ 

Дрежник, Ужице – Србија 

 

ЖЕТЕОЦИ 

 

За вечером отац рече 

Устаните пре н'о сване 

Пшеница је добро зрела 

Треба сутра да се жање. 

 

Долазе нам жетеоци 

Насмејани и румени 

Српови им на рамену 

Раздрагани и весели. 

 

У групе се поделише 

И постати заузеше 

Чрвстом руком класје стежу 

И до земље српом режу. 

 

Руковети ко поњаве 

На стрниште они слажу 

И на Сунцу да се суше 

А пред вече да налажу. 

 

Најлепше златно класје 

У ужад се оно суче 

Уже не зна свак' да прави 

Ал'се многи тад' науче. 
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Па снопови к'о џакови 

Изникоше к'о печурке 

Биће доста хлебног жита 

Што пожњеше вредне руке. 

 

Ноћ се спушта, све утихну 

Све мирише на погачу 

„што ливада нема лада“ 

Из вика се песма зачу. 
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РАДМИЛА МИЛОЈЕВИЋ 

Параћин - Србија 

 

ЗАВИЧАЈ 

  

У завичају старом плавилом високо трепери и пева шева.  

Запуштена воденица и вода је устајала.  

Витло не клопара и жубори се с'реке утишали.  

Распала се кровињара.  

Међ' стрехама птице свиле гнезда.  

Самотна тишина и ветроказ пао.  

Замукла је воденица, нестала су стада бела...  

Не чује се ни песма сеница ни булбула.  

Несташе и косци, а ни моба више нема, несташе и 

двојнице.  

Куд дедоше се помељари?  

И дољом притисла тишина к' о камен тешка.  

Само се Сунце растаче над воденицом златасто у води 

гори.  

Прошаране травом булке упијају дане...  

Лепет с' крила над њима се свео, спустио у топло гњездо.  

Над исчиљеном булком лептирак трепераво игра.  

Из заборава израња жагор и помељарска песма.  

Ношена ветром искидане фразе у глави.  

Нико да пласти сено, замро је фијук пролећних коса.  

Само шуми тихо дудов лист.  

Из постеље травне цвркут из гњезда.  

Откуцаје времена нико не поврати.  

Међ' руином одјекују помељарски гласи...  

И дувају још ветрови јужни.  

К' о шаторе разапели паукови мреже....  

Само попци ремете мир из траве.  

У завичају старом високо плавилом трепери и пева шева. 
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РАДОВАН ЛЕПАНОВИЋ 

Корб – Њемачка  

 

СУТОН У ЗАВИЧАЈУ 

 

У сутону помало плавом 

Мјесец ћули своје уши 

Тад вече над мојом главом 

Озвјездано запјевуши. 

 

Једна звијзда, ено, пада. 

Са висина сјај се руши. 

То завичај изненада 

Запламса у мојој души. 
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РАНКО ПРЕРАДОВИЋ 

Бања Лука – Република Српска 

 

ЦВЕТОВОГ ЦВЕТА ЦВЕТ 

                (M. Jaњeтoвићу, 

                 зимe,1995/2008.) 

 

Нe знa сe пoсигурнo гдe цвeтa 

oвa спoдoбa oд нeвeрoвaтнoг цвeтa. 

 

Aли, слутимo дa пoнeштo o тoмe знaмo 

дoк у њeму у узвишeну лeпoту цвeтaмo. 

 

И тoликo сe o тoмe o нaмa знa 

кoликo трeбa o цвeтaњу снa 

o пeсмaмa и птицaмa  

и o нaмa у свим приликaмa.  
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РАТКА МАРКОВИЋ МАРЈАНОВИЋ 

Црна Трава – Србија 

 

МИРИС СЕЛИМА 

 

Јутрос ми мајко селим замириса 

на вредне руке твоје 

које памте очи моје, 

гледам како режу мирисно босиље 

зелен селим и градинско биље... 

кад га оно једва дочекаше 

стада бела и пуна вимена. 

 

Памтим мајко хитри корак твој 

кад на воду пођеш; 

још твој шапат чујем: 

"Иди уз мене, 

Близу, уз мене стој, 

ничег се не бој..." 

...а ја пратим стопало твоје 

како журно стазом граби 

кроз охоло време што ти душу мори 

и од кога твоје тело стари. 

 

Заплачем се мајко често, 

кад погледам 

свако твоје празно место, 

па скрушено тад' уздахнем: 

"...ту си увек, где си била 

мати мила..." 

 

Зелени селиме мој, 

удишем опојни мирис твој 

и слушам мајчино име што се памти, 

... а зове се мати... 



ГОРИ ЛИЛА УОЧИ ИЛИНА - 2022. 

 

 327   

 

САВКО ПЕЋИЋ ПЕСА 

-постхумно- 

 

МОЈЕ БЛАГОРОДИЦЕ  

 

Моје благородице  

плодне и родне  

ливаде тукови 

брда и долови  

 

На вама сам 

пшеницу снопио  

сијено сакупљао  

скакавце хватао 

цвркут птица слушао 

краву хранилицу напасао 

волове јармио 

росу газио 

цвијетак брао 

за увојке у плетенице  

дјевојци заметао 

мајку и оца о свему питао  

слушао и учио 

 

Учио сам 

да без њива 

и шарене ливаде  

мотике потока и њива  

нема љепших сјећања  

од благородног биља и босиља  

које радост у срцу 

латицама отварају 

и душу човјеку  

одмарају  
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САВКО ПЕЋИЋ ПЕСА 

-постхумно- 

 

С ТОБОМ 

         (Баџи Благоју Симићу) 

 

С тобом ми је лакше 

И кад све боли 

А кичма се увија 

И пренемаже 

 

Очи су ми пуне болног сјаја 

А душа тужна 

немоћна да све савлада 

Толико пажње и жеље 

да останем чврст 

дајеш од себе 

носећи сваког дана радост среће  

коју поклоном нудиш 

 

Уз мене си ту као сјена родитељска 

Сваку ми вену бројиш 

и румен на лицу тражиш 

Гледаш на мени своју сузу радосницу  

у нади да ће свака ноћ бити боља јутро  

осванути са одсјајем јутарње росе на мом лицу 

Та искрена немјерљива љубав и 

жеђ да ћемо сутра јездити као два баџана  

по нашим градовима и горама даје ми наду  

да издржим муке које ме прате 

 

Хвало баџо и свале Јагода што ме пазите  

тјешите и храбрите да се борим са тешком болести 
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СЕКУЛА НОВАКОВИЋ 

Ужице – Србија  

 

БЛАГО ОНОМ КО ДОВИЈЕК ЖИВИ 

- Ђорђу Пилчевићу, незаборавном новинарском перу  

 

К`о далека звезда када сине 

На бескрајном небескоме своду 

Тако и он засија из тмине 

И постаде славан у свом роду. 

 

Живот му је био као игра речи 

Непресушни извор тема за писање 

Мајсторски је знао да их све преточи 

У најлепше штиво за читање. 

 

Као да је им`о снагу неког дива 

И кораке од стотину миља 

Стиз`о свуда где се нешто збива 

Њему није било препрека до циља. 

 

Красила га лепота језика 

Једноставност и лакоћа стила 

Речи су му биле к`о музика 

У најлепшу песму што се слила. 

 

Био је списатељ без страха и мане 

Чланци су му били узор свим младима 

Писао је сјајне фељтоне, романе 

Тако надахнуто да се свиде свима. 
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Свим људима који су га знали 

Дивили се његовом писању 

Са заносом жељно га читали 

Заувек ће бити у сећању. 

 

Оним што је овај ум раскошни 

Свом народу у баштину дао 

Најлепши је споменик духовни 

За живота себи сазидао. 

 

Колико ће протећи векова 

И Ђетињом још воде да прође 

Док се роди човек таквог кова 

К`о што беше Пилчевићу Ђорђе.  
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СЛАВА СТАНОЈЕВИЋ 

Теслић – Република Српска 

 

ЛИЈЕПА КРУШКА 

 

Путељком, стрмим, уз брда јездим, 

Букве су руке пружиле свуда, 

С тетком, на пашу краве водим, 

Под нама, доље, поток кривуда. 

 

Сунчеве зраке кроз крошње плове, 

Злаћани ћилим ткају у лету, 

Цвркутом славуј однекуд зове, 

Пауци мрежу свилену плету. 

 

Купине зрију, руке се плаве, 

На кожи траг је оштрога трна.  

Скакавци и цврчци живот славе, 

И зец, и фазан, и млада срна. 

 

Сочна се трава повија, њише, 

Вјетар се игра крошњама храста, 

Рука дјечија гранчицом пише 

И прави мале куће од блата. 

 

Набрекло виме крава је, ситих. 

Пашњаци шумски Лијепе крушке 

Дријемају испод бреза витих, 

И ја ћу са њима, потрбушке. 

 

 

(Лијепа крушка је име брдовите парцеле на којој су били 

пашњаци опкољени шумом, а од наше породичне куће била 

је удаљена око 1 километар)  
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СЛОБОДАН ЦВИТКОВИЋ 

Шид - Србија 

 

ЛАКА ЗЕМЉА 

 

Свет сам угледао у питомој равници, 

испод храстова што облаке додирују. 

Полажући животе за част и слободу, 

ту су се рађали и мрели и моји преци. 

 

Ту где се вековима сеје, копа и оре, 

плодне њиве срцу спокој и мир дају. 

Где петлови песмом најављују зоре,  

јелени своју кошуту риком дозивају. 

 

Ту је Светих Петра и Павла светиња, 

у којој домаћин Крсну Славу слави. 

Ту кум, док се пред Олтаром клања, 

даје име новорођеној Српској глави. 

 

Равни Срему, мој мили завичају, 

што ми храниш и појиш душу и тело, 

многи су хтели уништити лепоту твоју. 

Рушили су светињу и палили мало село. 

 

К'о гладни вуци крви су жељни били, 

ал' је вера Сремаца била чврста и јака. 

Желећи да потомцима земља буде лака, 

одолеше, и кривој ками и великој сили. 



ГОРИ ЛИЛА УОЧИ ИЛИНА - 2022. 

 

 333   

 

СМИЉАНА БОЖИЋ 

Београд – Србија 

 

СТАРИ ОРАХ 

 

Наш стари орах столетно стабло 

Чврсто укорењен у земљу, 

Ко снажни старац раширених руку, 

Распростро је гране као да жели загрљај. 

 

Причао би приче о животу на нашем салашу  

Имао би шта да каже и за газду и за снашу. 

 

Почео би с пролећа баладу о паору и надничарима, 

Ово годишње доба је као буђење из сна, 

Природа се буди, биљке упијају живот корењем 

Плодне равнице војвођанске. 

Живот на салашу добија свој смисао. 

 

Весео цвркут ласта које круже,  

Ремете јутарњу тишину и мир равнице, 

У крошњи нашег ораха се припреме врше, 

Прави се ново гнездо стижу мали становници. 

 

Важнија догађања на салашу збила су се  

Баш под снажним гранама овог горостаса. 

 

Капаришу се послови, сусрећу се пословни људи, 

Када су летње жеге, када падају кише, 

И када кошава дува, 

Као прави пријатељ, орах је увек ту, 

Да те заштити од недаћа и да те сачува... 
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Ту се обедује, одмара, запева  

Током годишњих радова орања, сејања, вршидбе 

И прикупљања божанствених плодова 

Дозрелих на сунцу. 

 

И понека љубав дође, заискри у сенци 

Сакривена од погледа, 

Наш стари орах је скривао тајне 

Навиру ми сећања... 

 



ГОРИ ЛИЛА УОЧИ ИЛИНА - 2022. 

 

 335   

 

СНЕЖАНА ИГЊИЋ 

Брчко Дистрикт БиХ – Република Српска 

 

БУДУЋНОСТ 

 

Путује тмина, 

затамњује освијетљене путе, 

уноси страх од пада, 

у душу уноси студе. 

 

Ваздуха, вапију људи, 

зауставите убице природе, 

ваздуха чистог хоћемо, 

дајте нам чисте воде. 

 

Имасмо свега у изобиљу, 

али све уништи човјек, 

вратите достојанство Природи, 

схватите опасност као збиљу. 

 

Како објаснити дјеци, 

тражим одговор свуд, 

порашће и они некад, 

да ли ће мијењати ћуд? 

 

Дјецо, на вас је сада ред, 

вратите Природи моћ, 

поведите човјека ка срећи, 

зауставите овај страшни неред! 

 

Одрасли срца немају, 

они су узрок вашим мукама, 

недајте никоме испред себе, 

будућност је у вашим рукама. 
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СНЕЖАНА МИЛАНОВИЋ 

Цирих – Швајцарска 

 

ПИТАЈУ ЗА КУЋУ 

 

У трошној кући на крају села 

Време је давно рекло збогом 

У башти цвета јасмин бели 

На клупу врабац и гугутка слетели, 

На бунару никог воду да захвати 

Лавеж мог шарова више се не чује 

Каже ми комшија Драги 

Питају за кућу хоће да је купе.  

,,Коров расте, треба лоза да се орезује 

Продај да мемла у њој не станује “. 

Погледах га немо, гласа не имадох 

Да упитам колико тај купац ми нуди 

Како да продам огњиште вековно 

О Боже, какви су то људи?! 

Као да ми неко ножем срце вади 

Слике из детињства постале су живе 

Не бих им'о мира кад бих прод'о њиве 

Које су ме некад хлебом храниле.  

Чујем оца како волове испреже 

Дош'о је из поља кукуруз је сеј'о 

О Божић чесницу мајка да умеси 

Да буде на радост свој деци.  

Видим како мајка на столици дрема 

За појасом кудеља још неопредена 

Чека ме да дођем с вечерашњег прела 

У фуруни гибаница још мирише, врела. 
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Замириса тамјан, песма се зачула 

Славска свећа гори оченаш се чита 

Мој отац и деда колач разломили 

Пуне чаше вина у здравље испили. 

За потомство своје, кћери и синове 

За сву фамилију и непријатеље многе 

Да се славска свећа никад не угаси 

Да су деца здрава па ма где год да су. 

На кућноме прагу слова урезана 

Па и моје је име и мојих синова 

Ако продам кућу продаћу и душу 

Зар да затрем име мојих прадедова.  
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СНЕЖАНА РАКОВИЋ 

Бања Лука – Република Српска 

 

СМРТ ЈЕ НИШТА НАСПРАМ ПРАВЕ ЉУБАВИ  

или  

ПРИЧА О ЉУБАВИ КОЈА ЗАСЛУЖУЈЕ ДА ОСТАНЕ 

ЗАБИЉЕЖЕНА 

 
Често читам о претужном крају љубави Адмире и 

Бошка, сарајевских Ромеа и Јулије. То заиста јесте нешто 

што сваког човјека потресе до сржи. У протеклом рату је 

било много таквих тужних прича. Незнаних. 

Неиспричаних. Заборављених. Затрпаних. Заглављених у 

времену. Анонимних.  

 

ЗАТО МРЗИМ РАТОВЕ. МРЗИМ. 

 

Радећи мој посао ишла сам на многе тужне парастосе. 

Али једна прича од прије десетак година ми се заувијек 

урезала у срце, душу и мозак. Нећу помињати гдје је то и 

када било. Није ни битно. На том парастосу преко пута 

мене и колегинице сједила је жена за коју смо одмах 

схватиле да не припада ту. Спонтано смо с њом ушле у 

причу. Она је дошла на обиљежавање не знам ни које 

годишњице своје студентске љубави. Њих двоје нису били 

исте националности. У његово село је прије рата с њим 

долазила много пута. И она нам исприча причу о љубави 

коју није ни смрт прекинула. Не знам како и зашто сам 

била индискретна, али просто је из мене излетјело питање: 

„Јесте ли удати, имате ли породицу?“ Она је само 

одмахнула главом. Све ми је било јасно. Она њега и даље 

воли. До Бањалуке сам у ауту гутала сузе. Идуће године 

нисам ишла на то обиљежавање. Упитах колегиницу која је 

ишла да ли је била Ивана. Рече ми да јесте… 
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(Кад чујеш овакве ствари занијемиш пред снагом и 

бесконачношћу љубави. Љубав је заиста нешто 

најуниверзалније што постоји. Кад се воле двоје људи шта 

је нација, шта је вјера, шта је боја коже, па чак и смрт? 

Ништа није и не може и не треба бити јаче и вриједније од 

љубави.) 

 

Моја порука би била свима: ВОЛИТЕ СЕ ЉУДИ, ДОК 

МОЖЕТЕ. МНОГИ БИ СВЕ ДАЛИ ЗА ТАКВУ ШАНСУ. 
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СЊЕЖАНА ЛУКИЋ КУКИЋ 

Појезина, Дервента – Република Српска 

 

ВJEРУJ СИНE  

 

Пoнeси, синe, гдje гoд дa крeнeш  

сjaj рoднoг нeбa у срцу свoм,  

нe зaбoрaви кo су ти прeци  

гдje гoд дa грaдиш свoj тoпли дoм.  

 

Испричaj, синe и свojoj дjeци  

o крснoj слaви прaдjeдa свoг, 

мoлитвoм брaни кућу oд злoгa, 

у свeму нeк' ти пoмoгнe Бoг.  

 

A oндa кaд тe oбузмe тугa  

кo кaмeн тeшки нa груди пaднe 

и тaдa вjeруj свим срцeм свojим! 

Бoг свимa нaмa испитe дaднe.  

 

Aкo ти икaд зaсмeтa oку 

нa туђeм нeбу бљeштaви сjaj  

спaкуj у кoфeр искрeнo срцe, 

пoнoснo крeни у зaвичaj. 
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СЊЕЖАНА ЛУКИЋ КУКИЋ 

Појезина, Дервента – Република Српска 

 

ИЗВOР 

 

Усaмљeн je хлaдни извoр испoд кућe мoгa дjeдa 

и свe стaзe зaрaслe су кa извoру штo вoдишe 

ни oрaчи ни кoпaчи дo извoрa нe сврaћajу 

ништa вишe ниje истo, плoднe њивe oпустишe. 

 

Нeмa вишe тих врeмeнa кaд сe jутрoм пjeсмa чулa 

млaдих жeнa, дjeвojaкa хлaдну вoду дa дoнoсe 

ни вeсeлe дjeчje грaje крaj извoрa дa сe чуje 

рaздрaгaнo и бeзбрижнo прскajући нoгe бoсe. 

 

Умуклa je виoлинa и пaстирскa фрулa ћути 

никo кoлo дa зaигрa у двoришту мoгa дjeдa 

сaмo жубoр бистрe вoдe пoдсjeћa нa срeћнe дaнe 

и пoнeкoм прoлaзнику o прoшлoсти прoпoвиjeдa.  
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СТЕВКА КОЗИЋ ПРЕРАДОВИЋ 

Бања Лука – Република Српска 

 

САНИЈУ НЕ ТРЕБА НИШТА 

                                   НЕДЈЕЉКО САНЧАНИН – САНИ, 

                                            умро је на Велики петак, 2022. 

 

На својим рукама, ноћас,  

видио сам комадић плућа 

громаду истрошеног сунђера 

са бијелим тачкицама креде 

из кичменог стуба, у торбаку 

избрисан с моје мале табле, 

љигав и крвав.  

 

Видио сам канап и спужвицу 

свезану дјетету за ломну таблу  

а нисам видио своју учитељицу 

са кредом на црвеним ноктима 

док се нагиње збуњеном прваку   

пуна енергије и наде 

убрзава срчани ритам.   

 

Послије задњег кашља, Видо, 

твом Санију не треба ништа 

Јер човјек кад види сав живот 

(који и не бјеше тако кратак) 

на длановима равним до мора 

а не види своју учитељицу 

нема за себе никакву наду. 

 



ГОРИ ЛИЛА УОЧИ ИЛИНА - 2022. 

 

 343   

 

Не треба му савремени лап топ 

ни табла ђачка ни писаљка, жено!  

Та слуз што липти из мојих плућа 

кашље несвањив мркли мрак. 

Ти си, сапутнице, једина кап 

којој се исповидих  

огољен, лак. 
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СТЕВКА КОЗИЋ ПРЕРАДОВИЋ 

Бања Лука – Република Српска 

 

У СТРАХУ ОД ЗЕМЉЕ 

           КОЈА СЕ ЉУЉА 

 

Без мреже не могу чути никога 

Дуго окрећем бројеве телефона 

У страху од земље која се љуља 

Човјек се само на срећу ослања   

 

Коначно ал' кратко чујем Требиње... 

Пјесникиња ми  каже: није страшно 

Могло је и горе, мада је ужасно, 

Лећи у постељу, несвјестан зашто  

 

Море земље и земља мора 

Крвоток збуни, заљуља јако 

Мени су се само просули бадеми 

Купим их са пода, јутрос, полако. 

 

Поштар ми од ње уручи ко цвијеће 

књигу: ОЧИ СИМОНИДЕ ЛЕПЕ 

Слова из камена гледе Херцеговце 

с веригама у зачину океанске дјеце 

 

На екрану кућном: Перо Зубац, сам. 

Сиједи без кише, у Дечијем царству! 

Уз њега видим живу Десанку 

И чујем: ОТАЏБИНО, ту сам!  
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Када је потрес слистио Крајину 

Одмах је стигла да нас сакупи 

Пјесмом храбро у људску круну 

Из рушевина, ко гљиве у жбуњу  

 

Сједим пред кућом у јату птица 

које ми домами плави јоргован... 

Пјесмом кљуцамо просуте бадеме 

Гесло је: помажи, док си животан! 
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СТОЈАН СЈЕНЧИЋ 

Црквина, Шамац – Република Српска 

 

ВЕЛИКИ ТАЛАС 

 

Долази Босна1  у великој количини, 

а многи су људи доста смиреми. 

Вода се разлијева на све стране, 

о, када ће овај велики талас да стане. 

 

Велики талас моје родно село плави, 

тешке мисли су сада у мојој глави. 

Киша стално пада и неће да престане, 

мјештани по киши шетају до зоре ране. 

 

Са тешким мислима се стално борим, 

у овом часу желим коју ријеч да зборим.  

Неко гласно прича, неко само јаче уздише, 

а велики талас плави родно село2, све више. 

 

Душко3 пред  кафаном4 ме савјетује: 

,,Столе, ово  је право вријеме да се записује!“ 

Мутна вода долази, руши и плави све јаче. 

,,Напиши пјесму.“ - Душко ми искрено рече. 

 

Мој драги Боже са високих небеса, 

помози грешницима од крви и меса! 

Вода долази прешла је сваку мјеру, 

можда је ово казна за изгубљену вјеру. 

 

Душко, говори, а киша никако да стане. 

Рече ми: ,,Само што је записано, то остане.“ 

Стојим крај мутне воде, све разумијем, 

а у мислима правим пјесму, јер то умијем. 
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Киша пада, ја чујем мјештана корака бат. 

О, да ли ће мутна вода да пријеђе асфалт? 

Хладна и јака киша моје тијело кваси, 

Гледам између кућа већ пролазе таласи. 

 

Свако је забринут и са својом тугом лично, 

начелник Минић5 каже ,,Стање је хаотично.“ 

Велики, снажни талас не попушта заиста, 

Долазе чамци, на веслачима осмјех блиста. 

 

Брза вода носи чамце као орахове љуске. 

Не дају се веслачи, снажне су им руке мушке. 

Пратим ту младост, образи им се румене, 

они носе помоћ за Шамчане, водом заробљене. 

 

У  чамцу сједи младић, матици пркоси, 

он нема страх кад му снажна вода чамац носи. 

Вода муитна к`о орање, тече у таласима, 

за нове недаће у мјештанима снаге има. 

 

Младост Црквине у првим је редовима, 

сав овај хаос понеко камером снима. 

Пуни снаге младићи смирују овај хаос, 

црквинска младост је за сваки понос. 

 

Долази велика вода као никад до сада, 

питам се, како да се ова стихија савлада? 

Готово цијело село је у страху и на ногама, 

о, драги Боже, шта се ово дешава са нама? 

 

Велики талас сад плави моје село родно, 

Тешко је ово гледати јер осјећам се јадно. 

Снага воде је све јача из часа у час, 

Боже, како наћи од ове стихије спас? 
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Мјештани села стално шећу асфалтом, 

страхујем и велика туга је у срцу мом. 

Вода још долази, ноћ тамна, далеко је зора, 

сви су уморни и будни, нико се не одмара. 

 

Ноћ је тамна, само видим људске силуете, 

вода долази и све више таласи пријете. 

Неке паника хвата, ал` већина је прибрана, 

поред ратних, село погађа још једна рана. 

 

Паника попушта, јавља се велики отпор, 

сви помажу једни друге, смањује се разговор. 

Око бензинске пумпе народ се слива као ријека 

Они знају да их ту највећи проблем чека. 

 

Поред бензинске6 мјештана има као никада, 

ноћ је, само на бензиској агрегат ради сада. 

Вода плави и прелази преко асфалта муњевито 

излази на видјело оно што је у срцу скрито. 

 

Хуманост је због несреће у свима прорадила, 

Она је одувијек мој народ красила и спасила. 

Мутна вода брзо пуни преко асфалта долину, 

одавно нисам видио већу људску топлину. 

 

Преко асфалта вода је као велико море, 

да заутаве продор воде у село, сви се боре. 

Велики талас снажно прелази преко асфалта, 

вода хучи, уморне људе већ паника хвата. 

 

Вода брзо прелази асфалт код Маркета7, 

а ту се окупило много уплашеног свијета. 

Вода брзо плави куће око школе моје. 

Мјештани уплашени без гласа поред воде стоје. 
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Поред села пун је воде и мој родни град8, 

сви се питају, шта добро да се ради сад? 

Под водом је град, туга не може да се измјери, 

већ градом плове стално чамци и глисери. 

 

Док то гледам, велика туга стеже моје срце 

па теку сузе  низ моје уморно, румено лице. 

Немоћан стојим поред мутне велике воде, 

док огромно богатство у неповрат оде. 

 

Многи око мене  тугују и не крију сузе, 

јер мутна вода им сав иметак у неповрат узе. 

Чамци плове над улицама док сунце сија, 

мој родни град пун воде постао је Венеција. 

 

У родном граду проживјех најљепше дане, 

скрхан сам болом, моје срце хоће да стане. 

Некад сам пун среће са дјевојкама шетао, 

тешко ми је, јер ми је мога града жао. 

 

У мом срцу је створена велика рана, 

јер некад сам у парку сједио у сјенци платана. 

Посматрам снажне таласе који градом плове. 

Граде мој, у теби сам оживио најљепше снове. 

 

Сад  неки мјештани осташе и без хљеба, 

ал` помоћ, кад је најтеже, стиже и са неба. 

Плавим небом лете снажни хеликоптери, 

а људима осмијех на лицу поче да трепери. 

 

Неки од мјештана осјећају се лоше, 

па њих хеликоптерима докторима одвезоше. 

Многи су погледом пратили челичне птице, 

које су им полако враћале осмијех на лице. 
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Вода ће отећи, народ  ће опет да се смије, 

а сунце ће брзо засијати сјајем као и прије. 

Вратиће се у Шамац, дивна времена она, 

опет ће Шамчани поздрављати са балкона. 

 

Лијепој дјевојци засијаће лице од среће 

доћи ће младић колима и донијети јој цвијеће. 

Доћи ће нове Ане, Гордане, Милице, Сузане... 

у ,,Будућности9“ проживјети најљепше дане. 

 

Дошао сам у ,,Будућност“ са 19 година некад 

у фабрици са дјевојакама, лијепо је бити млад. 

Четрдесет година прошло је заиста као трен, 

сјећам се када сам шетао погонима заљубљен.  

 

Опет ће, као у мојој младости погони да оживе, 

нова младост заборавиће дане тужне и сиве. 

Опет ће у погонима да се рађају нове љубави, 

и младост ће нове велике побједе да слави. 

 

Босна1 – ријека Босна 

Родно село2 – Црквина  

Душко 3 – Душко Старчевић 

Кафана4 – кафана код Анђелка у Црквини 

Минић5 – Начелник општине Саво Минић 

Бензинска6 – Бензинска пумпа у Црквини 

Маркет7 – Маркет у центру  Црквине 

Родни град8 – Шамац 

Будућност9 – Фабрика ,,Будућност“ у Шамцу 
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ХАЏИ КОВИЉКА ИЛИЋ 

Јагодина – Србија 

 

СНОВИ                                             

  

У сновима ми дoлазиш, 

Увек мио насмејан. 

Твоја сена одлази, 

Чим наступи нови дан.  

  

Твоја љубав је увек ту, 

У мојим мислима спава. 

Са мном хода у сну, 

И чува те од заборава. 

 

С тобом у сновима, 

Живот ми чиниш лепшим. 

Сунце с небеског свода 

И на јави, с тобом делим. 

 

Звездане ноћи вазда сјаје, 

Улепшавају ми самоћу. 

Дани пролазе раздрагани, 

Кроз нашу вољену децу. 

 

Јуче, данас и сутра 

Има смисао мог живота. 

У друштву наших унука 

Засијала је сва лепота. 
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У њима видим твоје очи, 

Твој ход улицом одзвања. 

С њима се радујем новој зори, 

И будућност срећну сањам. 

 

Дижем поглед плавом небу, 

Међ’ звездама тебе тражим, 

Очи наше да се сретну, 

И тугу моју да ублажим. 

 

Да ми врате спокој, 

Као некада што је било. 

Молим Небо, да те чува, 

У своје звездано крило. 
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IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слободна тема и 

форма књижевног 

стваралаштва 
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АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЋ МАТИЋ 

Братунац – Република Српска 

 

НЕСНИ 

 
Тишина и ја се гриземо. 

Прва уједа. Увијек. 

Подло се завлачи 

У џепове 

Рукаве 

Преткоморе 

Онда се ту утабори 

Па крене да ровари 

Како ме само курвањски уједе 

За срце 

Обично у празнике 

Описати се не може 

Узвраћам како знам и умијем 

Пробам наглас да се насмијем 

Као Мила 

Кад би крила да се нечег боји 

Пробам и да се сакријем 

Навучем руно јагњета 

Па онда зубе заријем 

Ако пред зору крв пустимо 

Можда и заспимо 

Она малодушна 

Ја сјетан пролазник до неког царства топлијег 

О како сам ја никакав умјетник 

Кад ни тиховати не умијем 

А цијело ми се Небо у собу уселило 

Мојих 

Ја још никад нисам знала како да их вратим кући 

Прије зоре 

Они знају да ћуте 

Ја већ одавно 

Нисам за разговоре. 
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АЛЕН ЏИНИЋ 

Бања Лука – Република Српска 

 

JУТРО 

 

Сунцe ми дирeктнo у oчи глeдa 

Пoкушaвa дa прoчитa мисли мoje 

Aли, мoja душa никaкo нe дa 

Дa сe зрaци сa мojим мислимa спoje. 

Нe знaм дa ли ћу joш издржaти дугo 

Oнo упoрнo жaри пo oчимa мojим 

Зaтo си ти сjeнo, мoja вjeрнa другo 

Сприjeчилa тo, сa тиjeлoм свojим. 
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АЛЕН ЏИНИЋ 

Бања Лука – Република Српска 

 

ЊЕНО СТАЊЕ 

 

Крв врeлa 

Стaпa сe у глaс 

Нaд спojeнa тиjeлa 

Нaс. 

Сaн или jaвa 

To je пoсвe свejeднo 

Дoк љубaв трaжи 

Спaс. 

 

Нeствaрнoст 

Дo слућeнe истинe 

Нeкoг стaњa 

Љубaвнe 

Жeљe. 

 

Пoслиje ствaрнoст 

Снaгoм дjeлуje 

Бeзoбзирнo рушeћи 

Снe 

Бeз вoљe 

Кaд глaс милуje 

Крoз љубaвнe 

Прeдjeлe. 
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АНА МИЛИВОЈЕВИЋ 

Доња Мутница, Параћин – Србија 

 

МОЈА ТИХА ПАТЊА 

  

Моја тиха патња, 

Мени вредна злата, 

Уједно и омча око врата, 

Омча невидљива људима  

Што за патњу не знају, 

Волећемо се ми опет у бескрају. 

Моја тиха патња, 

Лак сан који ме и на јави хвата, 

Моја омча око врата. 

Лепа моја патња тиха  

Што разара душу  

И стане у део једног стиха, 

Лепа моја патња тиха! 
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АНЂА Г. ШУШИЋ 

Гајдобра, Бачка Паланка - Србија 

 

АКО ТИ НАПИШЕМ ПЕСМУ 
 

Ако ти узех зрно времена, 

созерцавај! 

Учиних неопростив грех,  

јер оно могаше оплеменити свет:  

Родом сочним, видљивим, јасним...  

И поносити се!  

Бором Горостасним 

Можда ти отех трун мисли благородне?  

и пореметих мисао твоју.  

Огреших се! О неогрешену мисао.  

и везах је за себичност моју.  

Па мудрост твоја окасни.  

Опрости!  

Нека ти полети мисао; брза и чиста.  

Боре Горостасни 

Украдох ли ти слово?  

руко руковетна, погледу јасни,  

Опет погреших!  

Оно је могло отићи на добро 

Опрости!  

Нека се умножи слово.  

Созерцавај!  

Боре Горостасни.  

Измамих ли ти сузу?  

Горчицу или Радосницу.  

Неопростиво згреших!  

Јер из ње не потекоше извори,  

бистри и јасни. А могли су.  

 

Нека суза крене на срећу 

Опрости!  

Боре Горостасни 
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Ако ти отех уздах?  

Окајати не могу, челниче јасни.  

Јер уздахом се просипа и ниже 

Љуби. И моли Богу.  

Опрости!  

Созерцавај!  

Нека ти уздах оде на љубав.  

Боре Горостасни 

Дотакох ли ти срце, мислиоче страсни,  

Учиних то, по свом срцу,  

И опет погреших...  

Јер за срећу си узрастао 

Опрости!  

Созерцавај!  

Боре Горостасни 

Као влат се повијам,  

За твојим хладом,  

Измичем Сунцу!  

Месечином увијам душу,  

И храним се његовим младом,  

И сладом.  

Не бих ли?! О заблудо! 

До твога виса?! 

Опрости!  

Боре Горостасни 

Не греје ме зрак, земља ми тешка.  

Срљам по мраку.  

Окамењена мисао из мене гласну...  

Сви знаци судбине скотрљаше се у   

једну мисао јасну.  

Живот није ни игра ни вртешка.  

Ако ме чујеш?!  

Тихим шумом се гласни.  

Опрости!  

Созерцавај!  

Мој снажни и поносити!  

Боре Горостасни. 
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АНЂЕЛКА МИЛИЋЕВИЋ 

Шамац – Република Српска 

 

ЈОШ ЧЕСТО 

 

Још ми често ти у снове дођеш  

Па сновима срце узнемириш  

И баш као и на јави што си  

Са пољубцем једним знао да ме смириш.  

 

Још ми често ти у мисли банеш  

Па пробудиш болне успомене  

Подсјетиш ме на те дивне дане  

Кад са жаром љубио си мене.  

 

Чини ми се, ране још су свјеже  

Иако сам давно тебе изгубила.  

Признаћу ти, још не нађох љубав  

Нити среће што је с' тобом била.  

 

Још ми често ти у снове дођеш  

Јер те срце на јави призива.  

Са сновима продужиш ми живот 

Јер на јави, ја без тебе нисам жива. 
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АНЂЕЛКА МИЛИЋЕВИЋ 

Шамац – Република Српска 

 

СНИЈЕЖНА НОЋ 

 

Дошао си са бијелим пахуљама 

И прикрио туге траг. 

Знала сам одмах да ћеш постат' 

Неко моме срцу драг. 

 

А нисам се надала нити чекала, 

Уморна од љубави руке сам дигла  

Мислила сам самоћа ми је вјерна  

А онда, као награда, твоја ме љубав стигла. 

 

Дошао си на крилима анђела, 

Донио радост, осмијех и срећу. 

Знала сам одмах да си љубав 

Послије које другу пожељети нећу. 

 

А нисам се надала нити чекала, 

Одавно сам се препустила самоћи. 

Мислила сам да ћу остарити сама, 

ал' ти се појави те снијежне ноћи. 
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БИЉАНА ДОБРИЛОВИЋ 

Добој – Република Српска 

 

АКО ТЕ БУДЕ ПИТАО 

 

Ако те буде питао 

Виђаш ли ме 

Са ким се дружим и ходам 

Реци му да су путеви за људе 

И понекад неког у пријатеље додам 

 

Ако те буде питао 

Јесам ли насмијана 

И волим ли хаљине као раније 

Одговори му да се људи мијењају 

Осмијеси остају, али су ствари јасније 

 

Ако те буде питао 

Причам ли о њему 

И спомињем ли његово име 

Реци му да очи говоре 

Поштени се људи поносе тиме 

 

Свакако му реци 

Да само избјегавам јутра 

Када Мјесец затаји и спава 

И да избјегавам вече 

Када Сунце махне ноћи 

Остатак времена само тече 

И знам да ће насмијана зора доћи 

 

Ако те буде питао 

А неће.... 
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БЛАГОЈКА ПЕТРУШИЋ СТОЈАНОВИЋ 

Шамац – Република Српска 

 

АМЕБА 

  

Дала бих ти срце своје на длану,  

да ме Аморовом стрелом бодеш.  

И сто пута бих устала и пала у дану  

и не бих ти никада дала да одеш.  

 

У зеницу ока бих те од света сакрила,  

да те поред свога срца вечно грејем.  

И хиљаду пољубаца бих ти даривала,  

само да се с тобом јутром раним смејем.  

 

И јутарњом росом би те умивала,  

док се на небу месец ноћас не угасне.  

На рамену твоме санак бих снивала,  

све док снага у мени не спласне.  

 

И била бих ти срце што тихо куца,  

кап крви што брзином светлости јури.  

И зеница ока што у теби светлуца  

и жена која због тебе, због тебе жури.  

 

Фењере бих ти палила кад не треба,  

а ти би био моја чоколада најслађа.  

Била бих твоја невидљива Амеба,  

од које све па и живот нови се рађа. 
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БОРИСЛАВ БОРО НАГРАДИЋ 

Батајница – Србија 

 

НЕИСКРЕНА ЖЕНО 

 

Радовала се некада моме гласу 

и уживала слушајући ријечи њежне 

а ја заљубљен, дивио се њеном стасу, 

лепршао с њом, као пахуље сњежне. 

 

Њена љубав је тад неискрена била, 

отишла је без трага и иједне ријечи. 

Тешко је у то повјеровати мила, 

оста само сјета, срце да ми лијечи. 

 

Мируј срце моје, проће ове боли, 

не ломи душу, већ ти отјерај тугу. 

Неко друго срце, тебе ће да воли, 

срешћеш и ти једном, неку љубав другу. 

 

Каже да жали што ме не воли више, 

лажну љубав, давало је срце њено. 

Док моја дрхтава рука сузе брише, 

мирних ноћи, жељно ми је око снено. 

 

На растанку рече, да ћемо се срести, 

и да ће ме загрлити њежно и јако. 

Да л’ ће чежња надјачати наше страсти, 

ни теби, ни мени, неће бити лако. 
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БОРКА МИЛИЧИЋ 

Зворник – Република Српска 

 

НЕ СУДИ ПО ОНОМ ШТО У ОКО СТАНЕ 

 

Не суди по оном што у око стане 

На поглед први, површан и кратак 

У поглед твој стаде изглед мој 

И видљива ускраћеност, мој недостатак. 

 

Оно што у око није стати могло 

Снага је срца што у телу куца. 

Могућност моја, некад равна твојој, 

А некад су ми могућности веће. 

 

Не суди по оном што у око 

Не може стати. 

Снага воље никад 

У поглед није стала. 

 

Не суди. 

Ни онај без руке 

Не суди теби са руком 

За дела која урадити нећеш. 

А можеш! 

 

Не суди, 

Јер ново јутро свима нам свиће. 

Ја грлим снажно свом душом својом, 

Ти својом руком што хладно дрхће. 

 

А ново јутро свима нам свиће. 
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БРАНКА С. РАЈКОВИЋ 

Зуце, Београд – Србија 

 

ВОЉЕНОМ ЧОВЕКУ 

 

Теби само ову песму певам, 

мада, нисам шева. 

Са тобом могу све! 

Добро и зло да делим, 

и све препреке савладам, 

као, да сам млада. 

 

Теби цвеће из наше баште поклањам, 

своје најлепше године живота, дане, и ноћи, 

знај, да није, проба, у свако, годишње доба. 

 

Уз тебе најлепше снове сањам, 

само теби и ником више, 

све од срца поклањам. 

 

И ове стихове са лакоћом пишем,  

вољном човеку, и ником више. 

И тако то годинама траје,  

да љубав, наша, никад, не престаје 

 

Када се заједно будимо, 

јутра, миришу, на пролеће. 

Вечери, шире мирис липе,  

све око нас се умири, у соби, захлади. 

водимо разговоре, у души још увек млади. 
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ГОРАН ВУКОВИЋ 

Прњавор – Република Српска 

 

ХРКАЊЕ 

 

Нико тако лијепо не хрче к'о тата 

Симфонијски оркестар тад му раван није 

Све у стану разбуди, маму, сестру, брата 

У дворишту псето, шеву, жабе двије. 

 

Као да зашкрипе сва црквена врата 

И избије Етна, вулкан код Напуља 

Па комшије из станова са горњега спрата 

Одједанпут почне тврд душек да жуља. 

 

Нико тако гласно не хрче ко тата 

Добошаре надмаши из сеоских буна 

Као да су топови из два свјетска рата 

Испалили скупа десетак плотуна. 

 

Али, кад се тргне из те "симфоније" 

Само мљацне двапут и страну окрене 

И за пар секунди све је као прије -  

Страшна ноћна коњица, љуту битку бије. 
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ГОРДАНА БАКУРЕК 

Бања Лука – Република Српска 

 

КАД  ПЕРОНИ  ПЛАЧУ 

 

Путујем, носећи своју бол и тугу, кофери грцају, а 

душа плаче. Мерим километре и бројим сате. На сваком 

стајалишту неко некога чека, не знам да ли су више срећни 

перони или људи. Обенвидела од суза, окрећем главу јер 

су моји перони празни. Мене нико не чека, нити ми се 

радује. Стеже ме ледена рука око срца, тело дрхти, али се 

држим чврсто. Моја мука је само моја, можда тако треба да 

буде. Не примећујем пејзаже, смех деце, музику, обамрла 

сам за све. Чека ме задње преседање и последњи паклени 

перон. Људи ужурбано јуре, чека их родбина, пријатељи, 

љубави. Прогутам кнедлу јаче, стегнем кофер и крећем. 

Само сам кући срећна, ту су раширене грубе руке моје 

сестре миле, које ме никада нису оставиле. Њима се 

радујем и за њих живим, све друго је лажно и извештачено 

у мом животу. Наравно, чекају ме и гробови мојих 

најмилијих, који су ме потпуно заборавили. Толико сам 

жељна да будем са њима, али ме они не зову. Кад би само 

завирили у моје комаде душе, не би дуго чекали.  
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ГОРДАНА БАКУРЕК 

Бања Лука – Република Српска 

 

ПОЗНА ЈЕСЕН 

 

Позна ме јесен болно стеже и гуши, 

вечна стара рана одзвања ми у души.  

Промичу дани, јуре ко месец бледи,  

ноге се споро вуку а коса брзо седи. 

 

Хтела бих у поље да ме милују росе,  

кроз пусте ливаде да ме звери носе.  

Да зароним лице у зденац што испарава,  

да поклоним живот сенци заборава. 

 

Господ ме даде, мада нисам хтела,  

живот ме мучи, кану ми суза врела,  

Оста ми животна мисија још незавршена,   

коме ли још требам овако несавршена.  

 

У очајању и самоћи пребирам сате,  

безумна сила враћа ми све на рате.  

Клатно се креће, одједном ко да скаче.  

удара ме и мучи, притеже све јаче. 
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ДАНКА АВРАМОВИЋ МИЈАТОВИЋ 

Београд – Србија 

 

АЛФА И ОМЕГА 

 

Корен си плавог Неба 

Дух сјајне Верности 

лице Сина у првој Љубави 

као озвучени Мир 

Беседиш у мислима. 

У зрелој сенци шуме 

Очи љубе Живот 

туђи су крици 

заглављени у устима 

да тело се од немира Ослобађа 

док пулсира Срце у шкољци Ума. 

Пред Тобом стадоше 

И људи и жене 

у сивим оделима 

И затамљеним очима 

Свештеник да их Венчава 

Крсти 

Исповеда 

и да Греси буду Опроштени 

што их Живи Сагреши Створ. 

Речи Твоје нико не разазна 

Све нам грехе опрашта 

и Земља, а, ја чух  

Долазеће кораке 

и сунце се улива у тај зов 

где чују се речи 
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Бескрајно Чисте 

"Бејах у Духу у Дану Недељи 

И чух за Собом Глас, 

Велики као Трубе  

који Говореше: 

Ја Сам Алфа и Омега 

Први и Последњи 

Небо и Земља проћи ће,  

али Моје речи Проћи Неће". 
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ДЕЈАН СПАСОЈЕВИЋ 

Зворник – Република Српска 

 

ПУСТИЊСКЕ КИШЕ 

 

Док падају неке пустињске кише, 

Прљаве капи, прљаво вријеме, 

Пролазе дани, тихо, све тише – 

Свако вријеме носи своје бреме. 

 

Сунчани зрак за облаком чека, 

Љубав вири са прозора сјете, 

,,Свемогућство светом тајном шапти 

Само души пламена поете“. 

 

Истрај, стани, сачекај да прође: 

Тамно вријеме, године и сати, 

Доба мирно, с благословом среће  

Доћ' ће онда кад се Господ врати.  
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ДИНКО ОСМАНЧЕВИЋ 

Бања Лука – Република Српска 

 

АФОРИЗМИ 

 

 Млади су наше златне резерве, депоновали смо их у 

иностранство. 

 Ми смо илузионисти, ту смо, а нема нас нигдје. 

 Политичари су нас скинули до гаћа, а ево сада, Руси 

нам траже и рубље! 

 У невољи се виде пријатељи, мада се углавном не 

виде. 

 Панцир љубави штити од брачних проблема. 

 Подијелио сам доручак с голубом у парку, и 

обезбиједио ручак. 

 Прво је Шарац носио Марка, а онда је Николетина 

носио шарца. 

 Ничија није до зоре горјела, утјеши ватрогасац 

новопеченог бескућника. 

 Нема више оштрих протеста, народ је затупљен. 

 Кад мушкарац мисли главом, нема то везе с мозгом! 

 За данашње доба могли бисмо рећи да је 

пост(х)умно. 

 Да је срећа у малим стварима, утјеха је за 

необдарене мушкарце. 

 Сутра је нови дан, нова nafucka! 

 Фудбалери Вележа наступаће са двадесет и два 

фудбалера, јер је за опстанак нације потребно да 

имамо дупло више рођених. 

 Код нас је на сцени чист прљави национализам. 

 Наравно да лубенице увозимо из Грчке и 

Македоније, јер ми увијек оберемо зелен бостан. 
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 Неко има дуг нос, неко дуг врат или дуге уши, а 

наши политичари углавном имају дуге прсте и још 

дужи језик. 

 На аустралијским фармама наши политичари су све 

траженији, имају искуства у шишању оваца! 

 Од када живим на црту, дотјерао сам линију. 

 Написао сам страшну хорор причу. Лектор ће ми 

бити Ханибал! 

 Нашом домовином не може тећи мед и млијеко, 

превише је трутова и волова! 

 Ко се дима не надими, тај се ватре не огрије, 

поглавица Мало Перо протумачио нам је димне 

сигнале у даљини прерије. 

 Мој отац у новчанику држи моју слику, па када год 

му затребају паре, види мене. И мени кад затребају 

паре, одем да видим њега! 

 Потрошачку корпу пензинера попуњавају 

контејнери. 

 Питају ме како издржавам овако вреле дане. Ма, 

нема зиме! 

 Свирају ратничке трубе, а пјевају нам о миру. 

 Чим умру, пензионери постају још вјерније бирачко 

тијело. 

 Вакцине су стопостотна заштита. Фармацеутским 

компанијама од банкрота! 

 Људи се враћају својим коријенима, из пелена 

изађу, а на крају им се врате! 

 Нисам антиваксер, ја бих све људе вакцинисао. 

Против бјеснила! 

 Да би био уз трон, мораш бити полтрон. 

 Како ли се Енглези праве Енглези? 

 На сцени су амерички покер и руски рулет. 

 Сви књижевни путеви воде до рима. 
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 Нису људи постали од мајмуна већ су постали 

мајмуни. 

 Од када је кренула корона, схватио сам да 

политичарима није лако, па они цијели живот носе 

маске. 

 Док сам дане проводио на скејту, говорили су да ми 

фали даска. 

 Ко ће им стати на пут, када имају блиндиране 

аутомобиле?! 

 Боље је бити недоказана будала, него доказана. 

 Висибаба најављује прољеће, а виси и деди и већ 

одавно не најављује ништа. 

 Од наших политичара добијем пролив, па таман 

добио и затвор. 

 Шта ви афористичари имате против нас политичара, 

упитао ме је један лик. Сем афоризма, ништа 

ефикасније, нажалост. 

 За сваког политичара могло би се рећи да је дечко 

који обећава. 

 Отворили смо конкурс за дописника из Њемачке. 

Јавило се милион кандидата. 

 Кад нам дјеца крену у иностранство, ми се сјетимо 

филма, „Не окрећи се сине“. 

 Похвалио сам се психијатру да више не разговарам 

сам са собом. Ма, нећу да причам са будалом. 

 Како ствари сада стоје, и Хитлер је жртва 

комунистичког терора. 

 Данас сви славе Дан побједе над фашизмом, знају 

да није важно побиједити, важно је учествовати.  

 Некоме љубав улази на уста, а некоме изађе на нос. 

 Мислио ми је направити кајгану, али ја сам њему 

јаје на око. 

 У рату, држава ће од тебе направити серијског 

убицу, можда чак и вансеријског! 
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 Сви новинари су ми показали исказнице, само 

Надежда Гаће. 

 Мушкарци увијек мисле главом. 

 Нисмо остали без гаћа, ево, носимо их на штапу! 

 Људи су незасити, и кад умиру, зину! 

 Кад је професор прднуо, студентима је стигло из 

дупета у главу. 

 Имунизација у Републици Српској кренула је из 

Лијевча поља, пелцовањем паприка. 

 Некада смо имали Позориште у кући, а сада у 

цијелој држави. 

 Цурино цвијеће је цијела кита! 

 Чим сви одемо у иностранство, биће мирна Босна. 

 Вријеме мијења све, само се оно не мијења. 

 Некима је тешко објаснити да је китара жичани 

инструмент, а не дувачки. 

 Кит јесте највећи сисар, али то није разлог да већ 

три деценије сисамо киту! 

 Тестиси ми личе као јаје јајету. 

 Гдје год нађеш згодно мјесто, ту зграду посади. 

 Гурнула ми је руку у џеп да би ме оџепарила, али 

код мене су џепови бушни. 

 Дарвин је тврдио да су људи постали од мајмуна. 

Тај вријеђа и Бога и људе и мајмуне! 

 Да би је освојио, мораш јој се предати. 

 У кући цвијећа је и љубичица бијела. 

 Кад је Милош распорио Мурата, изведен је први 

царски рез на тлу Србије. 

 Одавно би свијет отишао у пизду материну, али му 

родна равноправност то забрањује. 

 Седамдесетих смо гледали Отписане, а деведесетих 

смо то и постали. 

 Можда је Балкан буре барута, али детонаторе држе 

они који су далеко од Балкана. 
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 Трутовима је тешко објаснити да пчелице не могу 

да серу мед, ако не једу. 

 Политичка укрштеница: Политичар са слике један, 

усправно, волио би да види политичара са слике 

два, водоравно. 

 Дресура је једини спорт у коме магарац може да 

јаше коња. 

 Некада су дјевојке својим будућим мужевима плеле 

накурњаке. Да им буде топло око срца! 

 Нама и даље пјевају Влада и Бајка. 

 Као дијете, Астерикс је упао у септичку јаму. Сад 

му друид забрањује да се дружи с политичарима! 

 Сваку рђу мораш подмазивати. 

 Сада сви вапимо, Боже правде, јер смо сви отишли у 

Лијепу нашу. 

 Учитељице, чика Бил Гејтс чипује људе. Перице, 

сједи, 5Г! 

 Није важно колика је игла, важно да задовољи 

пацијента. 

 За храну не брините, рече ми Питија, кад ударе 

Амер и Рус један на другога, ницаће печурке као 

послије кише. 

 Зато што сам сатиричар, политичари ме држе за 

будалу! 

 Некада је радила у индустрији, а сада се бави 

занатом, најстаријим. 

 Након бравара, завладали су ноћни. 

 Лупио сам шаком о сто, да се зна ко је газда у овој 

кући, моја жена или њена мама! 

 Од свих освјежавајучих напитака, моја пуница 

обожава да ми пије крв на сламку. 

 Умрла ми је пуница, сад ће ђаво видјети шта је 

прави пакао. 
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 Сви људи имају своје рокове трајања, па ипак, 

многи се покваре много прије истека рока. 

 Да ли је и у јавној кући забрањено пушење? 

 Комшија ми воли кокице, а комшиница врућ 

пурењак! 

 Сава Савановић је био први вампир у Србији. 

Касније су и многи други пили крв народу. 

 Мислио је да му је супруга глумица, све док није 

одгледао један порнић. 

 Мислио је да му је син добар ђак, али мали је чувао 

кечеве у рукавима. 

 Мислио је да му је кћерка сигурна код зета, све док 

му се није јавила из сигурне куће. 

 Мислио је да му је директор прави газда, све док 

полиција није открила да је велики boss. 

 Мислио је да је корона лаж све док га нису 

скопчали на респиратор. 

 Мислио је да ће бити боље, све док није схватио да 

је боље да не буде горе. 

 Мислио је да постоји рај, али га сада на гробљу 

изједа црв сумње. 

 Ако збариш добру зечицу, пази да не испаднеш зец! 

 Да живи код нас и Ноле би плаћао рекет. 

 Чим је оптужена раширила ноге, судија је потражио 

рупу у закону. 

 Вотка је руска, шансона је француска, шпагети су 

италијански, али пољски WC је наш! 
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ДИНКО ОСМАНЧЕВИЋ 

Бања Лука – Република Српска 

 

ПОЛИТИКА  

 

Кључ у брави,  

И цвркут шарки, 

У гарсоњеру лагано крочи,  

Човјек стари, 

 

У рукама му кеса, 

У њој неколико ствари, 

А, под мишком, од новина, 

Смотуљак прави, 

 

На шкрипав кревет, 

Кесу спусти, 

Ух, 

Тихо изусти, 

Крста руком подбочи,  

И до прозора се докучи, 

 

Ни фотеља под њим,  

Више није чврста, 

Али, он не мари, 

И по столу новину листа, 

Руком је глади њежно, 

Да му буде чиста, 
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Припали цигарету, 

А на избораном лицу, 

Заиграше ведре очи, 

И стидљив осмијех, 

Као да му поскочи, 

 

Много овај лист, 

Може да му пружи, 

Од када је сам, годинама, 

С Политиком се углавном дружи. 
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ДРАГАНА ДУЧИЋ 

Ужице – Србија 

 

У РИТМУ ТВОГ ИМЕНА 

 

Дуго већ нисмо скупа. 

Дуго не чујем твој драги глас. 

Дуго те само у мислима дозивам, 

Моје срце у ритму твог имена лупа. 

 

Ујутру, док кафу испијам, 

По Сунцу ти поздраве шаљем. 

Верујем, и ти исто радиш 

Ниси заборавио наше слатке навике мале. 

 

Тако лакше проводим дане,  

Сањарим, пишем ти стихове 

А увече, кад се сан прикраде  

Не напушташ ме, обогаћујеш ми снове. 

 

У ритму твог имена живим, 

Без тебе, а опет са тобом 

Неугасива је нада да ћеш доћи, 

Није крај, није збогом. 
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ДРАГИЦА ДАВИДОВИЋ 

Пелагићево – Република Српска 

 

ДОЂЕ МИ 

 

Дође ми да одем негдје 

гдје ми нико не зна лице, 

гдје вјетрови шибајућ' те, 

ломе густе трепавице! 

Жељела бих да ме приме 

котлине у своје крило, 

па да њима ја шапућем 

све што срцу бjеше мило. 

Са стијенама да се дружим 

да ме ријека јутром купа, 

маховина, мека, мила, 

топли јастук би ми била. 

Жељела бих да се скупим 

и да нико ме не дира, 

да ми душа тад полети 

јер је лакша од папира! 

Дође ми да кажем:  

„Идем, мисија је завршена“. 

„Шта понијети с' овог свијета?“ 

Понијећу са собом  

грумен земље плодне и два цвијета, 

да ми земља душу храни, 

а два цвијета с' овог свијета 

да цвјетају у тој тами. 
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ДРАГИЦА ДАВИДОВИЋ 

Пелагићево – Република Српска 

 

СЛУТЊА 

 

Слутим да требам учинити нешто 

кад посљедње воћке буду цвале, 

отићи негдје, донијети пјене, 

сустићи морске вале. 

Кад нога први корак испружи 

теби ме зову пути, 

слутим да требам нешто ти рећи, 

заплести нове нити, 

ти немој застат пред мрежом тајни, 

одговор тамо ће бити. 

И кад ти пружим дрхтаву руку 

прсти ће први знати, 

да л' дрхтај чежње ил' извињења 

они ће препознати. 

Они ће плести у чвор завести 

све тајне које се муте, 

слутим да слутиш да биће боље 

да вјечно о томе ћуте. 
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ДРАГИЦА ЂУРИЋ 

Ужице – Србија  

 

ПРЕКИНУТО ВРЕМЕ 

 

Кад ухапсе речи песника, 

зло време прогласе рајем. 

Големо страдање стигне праведника, 

милиони нестану у мраку. 

 

Кроз време тумарају сенке, 

кривудавом стазом тражећи спас. 

Ударају у стену која не пуца, 

у дрво које скрива пропланак, 

извор воде, искру живота. 

 

У делићу секунде време застане, 

зачуђено кидањем тока на пречац. 

После, трава прекрије кидање... 

 

Само остану очи несталих  

урезане у сећање 

и душе које шапућу  

испод камених плоча. 
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ДРАГИЦА ШРЕДЕР 

Милошево, Јагодина – Србија  

 

МОСТОВИ МИРА И ЉУБАВИ 

 

Укрстимо заједнички наше руке 

и направимо мост мира и љубави, 

па да тако престану ратови и муке, 

и да нам се нова будућност јави. 

 

К`о мостови ови на реци Морави, 

нека нас повежу сви мостови света, 

нек` донесу слогу која срећу прави 

и нека тад љубав међ људима цвета. 

 

Можда бисмо тада бар имали мира 

међу свим људима на овоме свету, 

нек` не буде рата, музика нек свира, 

и да тад сви људи запевају у дуету. 

 

Тада не би било ни свађе ни рата, 

к`о валови реке волеће се људи, 

поштоваће свако комшију ко брата, 

па љубав и срећу у свима пробуди. 
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ДРАГУТИН ВАСИЛИЋ 

Швајцарска 

 

ДОГОВОР СА ЗМИЈСКИМ ЦАРЕМ 

 

Наш један човек тамо је био 

Змијску царицу од смрти спасио 

Царица била лепа и млада 

Цар му нудио свакаква блага. 

 

Злато, бисери и драго камење 

И друга блага нису за мене 

Постаћу са златом још већи бедник 

Једно ти тражим: немушти језик. 

 

Како се зовеш делијо незнана 

Зовем се Љубо из Вршана 

Немушти језик, шта ће то теби 

Да помажем другима, више нег’ себи. 

 

Ако ми даш „приде” највећег јарца 

Мало да је мањи од магарца 

Сваки ће језик, да се разуме 

И дрво шта прича, трави поред шуме. 
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ДРАГУТИН ВАСИЛИЋ 

Швајцарска 

 

ОДЛАЗАК ОД ЗМИЈСКОГ ЦАРА 

 

Стотине змија из зачараног круга 

Добише данас новога друга 

Змијски цар тад Љуби рече: 

Са срећом да ти буде добри човече. 

 

Видим да немаш никакве мане 

Иди својој кући у Вршане 

Ако ти дође човек непознати 

Ова моја тајна, мора да се врати. 
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ЖАКЛИНА МАРКОВИЋ МИТИЋ 

Швајцарска 

 

ЈУТРО 

 

Пренесите јутру нек ми не долази, 

нека ме не буди, јава ми није по вољи. 

Поклонила бих и овај дан забораву, 

знам да од претходног неће бити бољи. 

 

Можда ми подсвест у сну дошапне 

у ком делу прошлости сам себе изгубила 

док сам погледом једне очи миловала, 

или кад им нисам одолела, па их љубила. 

 

Можда се омакло кад сам за срећом журила, 

па из радозналости крај изазова застала 

негде између мира и невоље се заглавила, 

пожелела да заувек останем, а назад појурила. 

 

Тамо ми речи ко мед слатке жељу пробудиле. 

Због њих ми сада дане немиром боје дела. 

Изгубљене делове себе бих да што пре нађем, 

јер спокој у души живи само ако је цела. 
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ЖАКЛИНА МАРКОВИЋ МИТИЋ 

Швајцарска 

 

НА НАШЕМ МЕСТУ 

  

У предвечерје, кад у мрак све тоне, 

оживеће слика двоје што се воле, 

одцвркутаће ти птица са димњака старог: 

„Неке се љубави памте и никад не преболе.“ 

  

На нашем месту гледаће те неке друге очи, 

тад неке друге усне шапутаће да те воле, 

ал' ти и тада знаћеш - да неке се љубави 

заувек памте и никад не преболе. 

  

Уместо пољубаца мојих будиће те свитање, 

пожелећеш додир што црта пут до среће твоје, 

тад правићеш се да не чујеш шта срце говори: 

Да оно што је давно обећано и даље је моје. 

  

Тражићеш од сећања да успомене брише, 

од лета да не подсећа шта је љубав права, 

ал' воде хук и лишћа што трепери звук 

остали су тамо да ме чувају од заборава. 
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ЖЕЉКА ИЊАТИЋ 

Добој – Република Српска 

 

ЧЕКАМ 

 

Чекам, не знам да ли је добро 

да ти стремим 

чекам, знам да те желим. 

 

Гдје си, с ким ли сневаш 

коме раме за утјеху дајеш. 

 

Ишчекујем да дођеш 

треперим попут струне, 

очекујем те да на врата уђеш 

да нам се усне споје, 

тражим те у видокругу погледа 

твоје обрисе видим, 

сачекај, спознај ме 

видјећеш ме у твом одразу, 

причекај, знам мило не звучи 

молим те, немој муза ми бити. 

 

Али, пуштам те с љубављу 

нека се остваре снови 

моји и твоји 

да срећан и вољен си. 

 

А ја, ја ћу чекајући заспати 

и у сну жељу остварити 

на твом рамену снити. 
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ЗДРАВКО ЛАЗАРЕВИЋ 

Баден-Баден – Њемачка  

 

ЗВЕЗДИ  СНОХВАТИЦИ 

 

Месец буди звезду снохватицу 

Устај душо доста си спавала 

Румен ти се познаје на лицу 

И мене си њиме очарала 

 

Проговара звезда снохватица 

Бјеж' месече убио те дан 

Окани се мог осмеха с лица 

Док те нисам бацила у сан. 
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ЗДРАВКО СРЕТЕНОВИЋ 

Багрдан, Јагодина – Србија 

 

ОТВОРИ ВРАТА СА ОСМЕХОМ 

 

Отвори врата са осмехом, 

Онаквим каквим само ти можеш, 

Што заводи у трену 

Носећи неспокој усамљеној души. 

Пожури, док касно још није, 

Јер-време не уме да чека, 

Нити има милости према заљубљенима. 

Понеси ми оно мало 

Нежности испод Сунца, 

Што залази у јесен мог живота. 

Желим само да загрлим 

Твој немогући осмех 

У овом часу док тражим 

Мало љубави за мене. 
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ЗДРАВКО СРЕТЕНОВИЋ 

Багрдан, Јагодина – Србија 

 

ТИ СИ МОЈА ДУША 

 

Не умем волети лажно. 

У страсти предајем се сав. 

За мене само је једно важно 

Из душе долази љубав. 

 

И вечито траје та борба у мени 

Између разума и душе. 

Све дадох тој жени 

А опет, немири ме гуше. 

 

Волим да волим, искрено до бола 

И никад ја стати нећу, 

Нити љубав делити на пола 

У жељи да спознам срећу. 

 

И зато ти си душа моја, моје све 

И ништа друго од туге преостало. 

Још те сањам, кријем у сне, 

Жељом да волиш ме, волиш бар мало. 
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ЗОРАН М. ГРУМИЋ 

Прњавор – Република Српска 

 

ПРВИ ПОГЛЕД 

 

Заигра ми срце при првом сусрету 

Шапнуло ми тихо то је љубав права 

Једна си једина на целоме свету 

Извуче ми срећу ти из заборава 

 

И на први поглед да љубав постоји 

Сад видим осећам проћи ме то неће 

Као у младости осећаји моји 

У јесење дане доносе пролеће 

 

Пробуди ми чула из младости ране 

Чекајући сусрет срце ми трепери 

Проживећу с тобом своје младе дане 

 

Створена си за ме' по мојој си мери 

Исто као некад дрхти тело моје 

Знам одувек смо се волели нас двоје 

 



КПД „ВАСО ПЕЛАГИЋ“ ПЕЛАГИЋЕВО 

 

396 

 

ЗОРАН М. ГРУМИЋ 

Прњавор – Република Српска 

 

СРЕШЋЕМО СЕ У ВЈЕЧНОСТИ  

 

Вољело се двоје младих, у обома љубав цвала,  

он јој љубав од свих крио, она душу спутавала.  

На погледу све остаде, у срцима крише ране, 

живјели су раздвојени, бројећ' свако своје дане.   

 

Чезнули су за љубављу, која се у њима крила,  

патили су ц'јели живот, што се није остварила.  

Она умр'је изненада, он крај одра њеног ћути,  

кроз мисли му тужно лете, изгубљени сви минути.  

 

Само једну жељу има, оно вр'јеме да поврати, 

да је љуби и милује, да јој каже кол'ко пати, 

да јој шапће њежне р'јечи, и за опрост' да је моли; 

 

да јој косе помилује, да јој каже да је воли.   

И док важе пропуштено, изнад одра драге жене 

моли се за љубав вјечну, испод рајске плаве сјене. 
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ЈАСМИНА РАДАНОВИЋ 

Дервента – Република Српска 

 

ЖУТА РУЖА 

 

У малом врту 

одмах испод балкона 

једно јутро појавила се 

ни мање ни више него она. 

 

Ружа, нестварне жуте боје, 

мирисна и грациозна, 

засјенила је све око ње 

и суптилно се попела на врх трона. 

 

Својом љепотом је привлачила 

погледе пролазника и радозналих људи, 

а они су шапатом говорили 

да је жута боја љубоморне ћуди. 

 

Све то је ружа чула 

и невесела због тога постала, 

а онда је једног јутра примјетила 

да је и без латица остала. 

 

Заплакала је од силне туге 

не разумијевајући зашто неки воле 

да уживају у туђој несрећи, 

зар их ничије сузе не боле? 
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У тој тузи жута ружа није ни знала 

да ју је опазила једна дјевојчица мала. 

Лаганим кораком јој је пришла и 

њежно звонким гласом запјевала: 

 

„Цвјетај, цвјетај ружо жута, 

сунце је увијек на крају пута. 

Рашири своје мирисне латице 

да цијели свијет види твоје лице!“ 

 

Од тог трена ружа процвјета 

у пуном замаху рашири латице, 

пар ријечи дјетета чистог срца 

опет јој врати осмијех на лице. 
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ЈЕЛЕНА БАБИЋ РАДЕНКОВИЋ 

Прокупље – Србија  

 

ЗАБОРАВЉЕНА 

 

Заборављена  

као жица старог кишобрана,  

што је бранила пљусак киша.  

 

Остављена  

као дуња изнад ормана,  

што је мирисала док је била свежа.  

 

Одбачена  

као покидана дечија лутка,  

што је срећом увесељавала.  

 

Занемарена  

као изношена хаљина,  

што је ведрином зрачила.  

 

Напуштена  

као послератна домовина,  

што је топлином служила.  

 

Затворена,  

као ишчитана књига,  

што је знањем обасула.  
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Одложена,  

као сложена материја,  

што је духом помогла.  

 

Закључана,  

као прастара успомена,  

што је у сну дозивала.  

 

Ниподаштавана,  

као вредност неважна,  

што је живот изгубила.  
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ЈЕЛЕНА БАБИЋ РАДЕНКОВИЋ 

Прокупље - Србија 

 

ОНИ  

 

Они постоје  

у ћошковима свести,  

преградама подсвести.  

К'о шамарање стварности.  

Грешке ми поново броје.  

 

Они су ту,  

око мене близу.  

Старим корацима одзвањају,  

истим покретом терет подижу  

наново да лет пољуљају.  

 

Они ме виде,  

и, кроз навучене завесе.  

Наскроз увредом понизе,  

ако се криви потези десе –  

по њиховом принципу штете.  

 

Они су "беспрекорна" бића.  

По својој мери бирају лица.  

Верна деци што су им слична.  

Много тражи наметнута сила.  

Други их иоле не занима.  

 

Они живе тихо и скромно.  

Стиде се за лудо и срамно.  

Ретко жале будале разне.  

Лако уоче туђе мане - зато,  

не хране ни све душе гладне.  
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ЈЕЛЕНА ТОДОРОВИЋ 

Црквина, Шамац – Република Српска 

 

СИРЕНА 

 

Те очи, те топле очи, 

као два топла мора, плаве. 

Допусти ову сирени 

да сједне на зјеницу ока твога, 

као на стјеновиту обалу. 

а кад пожелим, 

да ускочим у то плаветнило, 

да зароним дубоко 

и извучем шкољку, 

шкољку са најлепшим бисером у себи! 

И не бој се моје пјесме, 

нисам као све сирене, 

само желим да украдем 

бисер са дна, 

и ја ћу се изгубити 

у твојој беоњачи 

чим склопиш очи! 
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ЈЕЛЕНА ШКРБИЋ 

Брод – Република Српска 

 

ЉУБАВ ЈЕ ЛЕК  

 

Сунце моје светли је дукат попут камилице 

Очи моје бескрајне чаробне зелене раванице 

Коса нежна, лепршава и заиграна као тихи лан 

Волим сваки нам од природе Божији поклон и дар . 

 

Стихови моји и песме као свето биље љубављу лече 

Мојим венама лаванда, матичњак и мак вечно тече 

Љубав је лек, волети је најлепши мирис и раскошни цвет 

Чојство и хуманост је једина вера мојих Крајишких корена 

. 

Љубав љубављу грејем, појем, залевам, волим и целивам 

Сваки трен природи се дивим, негујем је и душом храним 

Ову поетесеу свака туга, бол и непоштовање узнемири  

Чувам пророду, Богу се молим и сва жива бића волим . 

 

Невен, мајчина душица, рузмарин и пресвета тисовина 

Лаванда, босиљак, рунолист, ову песму моју створише 

Тамјаном, литургијом и молитвом за природу се борише 

Нека нико љубав као лек и природу више не игнорише. 

 

Љубав је лек, воли цвеће, птице, дрвеће и свако биће 

Љубав је лек, желим сваком најрадосније јутро да свиће 

Љубав сам ја, ти, ми, ви, ови, они, све је природа и љубав 

Желим сваком љубав и да му живот буде срећан и убав .  
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ЈОВАНКА ГРУБИЋ ЈАНЧИЋ 

Панчево – Србија 

 

КОМЕ ЛИ ВАС ПИШЕМ 

 

Коме ли вас пишем песме моје сетне 

Док плачем на прагу врата прошлих дана 

Дал' опевам младост што потраја кратко 

Што неста к'о осмех са руба усана 

 

Дал' вас пишем њему, ког очима волех 

Мислима га љубих, у ноћне ми море 

Тражих га у некој прохладној тишини 

Док сузе на срцу оплакаше зоре 

 

Ил' вас пишем вину опојне ми сласти 

Што дотакну поља тананог сећања 

Јер мисли је мојих последњи гост био 

Загрле ме крхку нежна осећања 

 

А можда вас пишем оглувелом срцу 

Што не чује више шапате у ноћи 

Она обећања што му даде једном 

Онај који никад, никад неће доћи 

  

Ил' вас пишем себи , немирима својим 

Молитвама дугим, да се снови смире 

Не стари са сваким, говори ми глава 

Знам, ал’ од самоће брзо се умире 
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ЈОВАНКА ЈАНЧИЋ 

Панчево – Србија 

 

МОЛИТВА ЗА МИР 

 

Свемоћни Господе Теби се сад молим 

Срце своје дајем, Теби зарад глобе 

Јер силу ја немам да народ приволим 

да крв не прокључа од мржње и злобе 

 

О, Господе драги, зар је рата мало 

Ко вукови дивљи када у лов крену 

Узму нам и оно мало што се дало 

И даље нам ждеру душу изморену 

 

Молим те Господе, да не буде рата 

И да више звона крви не наслуте 

Да не пита дете „Кад ће доћи тата?“ 

И да једном навек сирене заћуте 

 

Ваздуха не дају, изнова нас гуше 

Скадар на Бојани постају градови  

Не дајмо им више да нам снове руше 

У пакао љути нек оду гадови 

 

Умови болесни владају нам светом 

Не дају слободи да нормално дише 

Молим те Господе, гробом и дететом 

Нека тамјан само у цркви мирише 

 

Кидаће срамота због предака својих 

Нова покољења што желе да граде 

За душмане ову молитву издвојих 

Опрости Господе, не знају шта раде 
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ЈОЦО ГЛИГОРЕВИЋ БРКО 

Српска Тишина, Шамац – Република Српска 

 

ВРИЈЕМЕ БЕЗНАЂА 

 

Када народ крене у безнађе 

свак се чуди шта га ово снађе. 

Поштовања, а скоро и хљеба 

нико нема колико му треба. 

Земаљска се сва тресе планета 

шта ће бити са овога свијета. 

Смјењују се зиме, а и љета 

кад се земља око осе шета. 

То небеске диктирају силе 

никад нису сурове нам биле. 

А масонска када сила влада 

недужних ће много да настрада. 

Сад сатане и с њима Солане 

зло нам граде да народ заваде. 

Нарушени односи природе  

човјечанство у пропаст нам воде. 

Свуд ратови, потреси, поплаве, 

катастрофе по земљама праве. 

Зло родило никад добро није 

јер се плашим људске трагедије. 

Куд их води похлепа проклета, 

шта ће бити са овога свијета? 

Народ гладан, а и жедан биће 

узеће нам и воду за пиће. 

Један живот, а нема репризу 

катаклизма човјечанству близу. 

И сунце би требало да сија 

спас ће донијет небески месија. 

Кад већ људи неће и не могу 

за спасење молимо се Богу. 
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КРИСТИНА КОЈИЋ 

Вукосавље – Република Српска 

 

ЛАЖЕМ ДА ЈЕ ТЕШКО 

 

Моји осјећаји не одговарају увијек 

ситуацији у којој се налазим. 

Моји снови већи су од мене саме, 

недостижно далеки. 

 

Ако заплачем на сваку пјесму 

која ме на тебе подсјети. 

Ако ме носталгија 

својим рукама чврсто загрли 

и ако суза не буде довољно 

да испуне све тренутке без тебе. 

Ако живот прође поред мене 

укалупљен у усамљеност 

и ако сви парфеми на тугу 

и тебе буду мирисали. 

 

Ако на крај пута стигнем 

неиспуњена твојим додирима. 

Ако кажем да ми је тешко 

ти ми опет вјеровати нећеш. 

 

Лако је теби- 

отишао си, 

а ни окренуо се ниси. 

 

Ја вјечно у твоја леђа гледам 

и лажем да ми је тешко. 
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КРИСТИНА КОЈИЋ 

Вукосавље – Република Српска 

 

ЏАБЕ КРЕЧИТЕ 

 

Не кречите! 

Додири његових руку оставили су отиске 

на црвеној боји зидова. 

Не кречите! 

Овај зид упио је сваки уздах 

са његових усана. 

 

Не кречите! 

Не покушавајте испрати његову боју 

из моје душе. 

Црвено дишем 

и црвено живим. 

 

Џабе кречите- 

још га волим. 

То знамо 

и зидови и ја. 
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ЛИДИЈА РАКОЧЕВИЋ 

Београд - Србија 

 

СУНЦЕ СЕ РАЂА 

 

У бокору умрле љубави 

тишину буде водени гробови. 

Залазак сунца на платну неба 

тужну песму у венац самоће тка. 

 

Тамна сенко, у ноћи сватова 

чујеш ли музику растављених? 

Верна сам ти, искро, 

и кад (вене) зри последња нада. 

 

Коме сам суђена, плишана земљо? 

криком девице, заклињем се јату галебова, жигосана 

осветом. 

 

Негде далеко, где теку реке две, 

деле се поља на двоје: 

корак твој, 

корак мој. 

Сунце се рађа! 
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ЉИЉАНА СКЕЛИЋ ВЕМИЋ 

Чачак – Србија 

 

ЛЕТАРГИЈА 

 

Дуго се не питаш како ми је. 

Ћутим 

и правим се да сам добро. 

 

Напољу дрвеће бехара, 

прсти ми хладни 

у срцу још увек је топло. 

 

Била сам грана у дрхтају, 

све наде капљале су са ње. 

И птицама дрво постало је успомена, 

давно су негде одлетеле. 

 

Изгубљена у празнини 

и неизговору, 

у процветалом прозору на трен лепоту осетих. 

Мирисно јутро понех са собом. 

У нови дан закорачих... 
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ЉУБИНКА ТОШИЋ 

Ужице – Србија 

 

РОКОВИ 

 

Изгледа да свиће. Па нормално. Данас је празник за 

нас „мушке“. Но, кад размислим ја сам одавно везан 

роковима, оковима и токовима. И још се питам како свиће. 

Па није се мени смркло тако да се не радујем свитању. Има 

бар још неко у овој малој земљи... А можда и нема, и 

можда није везан баш на овај наш дан. На овај празник 

морам да признам да о томе нисам ни размишљао. 

Дочекасмо и то, мада нисмо тако срећни „ми“ хоћу рећи, 

лепша половина. Шта ће бити ако дође време да друга 

страна почне празновати. Тада нико ништа неће радити, 

сви ће певати и живети у свету песме. 

Да устанем не могу. Невидљива нит ме стеже. Тако 

сам беспомоћан. Уз освит који се јавља према месечини 

читам, рекло би се, неке новине. Не, нису то новине. Ко би 

знао ко је човек са шареницом – синоћ ми их остави. 

Назирем слова, а невидљива нит исто тако ме шиба са 

невидљивим прутићем. Чудног ли јутра у овој малој 

земљи. 

Мој завичај, из далеког краја стигао довде. Мало ме 

угреја овог леденог јутра, али како свиће, буљим и 

цвокоћем. Горе је него што је могло бити, а тако сам 

замишљао наше рацветане трешње у башти. 

Ко је тај човек? Сврати са шареницом до мене кад 

нико у напуштену колибу не долази! Нема овде никога 

осим „рокова“ до којих се све мора испунити. Чудновато 

Сунце опет греје иако у мом селу нема пола становника. 

Овде за сада нема боја и травка неће поцрвенети од срама. 

Планински венац нас само дели. Тамо преко брда одјекују 

пушке. Не, није ово она далека година, али као да се точак 

окреће. Да ли смо на камену понављања? Има једна 
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куглица: да ли се она помера? Или је баш неко намерно 

стао на њу? Човек стално тражи срећу, па и кад је нађе, 

хтео би бити победник. Срећа је скупа, она нема цену. 

Мали су било који новчићи да се одужи њена постојаност. 

Грдни су рокови у које су уваљени својом лудом 

замисли. Чекати је најтеже. Минути су брзо прошли; нису 

стигли све да среде како ваља и можда једног дана ова 

мала земља биће чувена и призната. Треба тићи остарели 

да се врате своме јату и поново освоје тај педаљ шуме. 

Чудно ли имена „шума“, то ми нешто познато звучи. Како 

ли се тек каже у оној земљи преко венца? Прескочио сам 

доручак, не осећам глад, а и да осећам шта бих имао да 

једем? Добро је да сам окружен природом и то у доба 

страдања, патњи и ужаса. Подиже ми се коса на глави, не 

верујем ни својим очима; оне ме варају, уши ме лажу, усне 

одавно ћуте. Не зборе ни са оним старином што носи 

шареницу. 

Никада се нисам запитао шта ли има у њој. А имао сам 

времена једну целу ноћ да размишљам на месечини – 

додуше ако је још има негде код некога. Бели прекривач се 

пресијава. Нисам се плашио одсутности већ рокова, токова 

и невидљивих окова. Куда да кренем из постеље од лишћа 

и сламе? Док завијају ветрови, невидљиве нити све јаче ме 

притежу. Чудна је ова мала земља. Више не знам ни где 

сам ни које је доба дана. Време је облачно, тмурно као и 

онај кланац попреко. Можда је подне. А шта ако није? Као 

да морам на неки састанак па морам знати време. 

Закаснићу! Што сам каснио – каснио, више кашњења нема, 

нико ме и не очекује. Можда само рокови. 

Рекло би се да сам слободан. То дивно звучи. А шта то 

би слобода. Овде се све норамлно креће: долази, одлази, 

пролази, некуда иде. Ко би то знао куда путеви воде? Као 

што је овај који ме је и довео у ову малу земљу. Да ли је 

она обећана? 
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Можда ускоро стиже њен паша на хату. Но, више нема 

хатова, нема, само се помињу. Изгледа да ће да окопни. 

Неки слаби поветарац дува. Таман да ми мало угреје ово 

мало шака што оста. Стежу ме токови и окови, и на рокове 

сам заборавио; или су близу? Ко зна да нису и прошли, па 

ми се у кожу упили невидљиви трагови. Не, није страх у 

оку, не игра ми, не напушта ме ни нада у овој малој земљи 

преко планинског кланца. Дању је тако мирно. А ноћу? Ко 

зна шта суседи раде? Одакле ми доспеше оне новине? А и 

онај што их донесе, да ли ме пожурује са роковима? Ово је 

мала земља, али нико никога, изгледа овде не познаје. 

Свако живи како мисли да му је добро, а боље неће ни да 

покуша јер то ипак кошта и зато треба нерава и стрпљења. 

Откуд онда ја овде? Пробудио сам се из несвести и осетих 

свуда окове по мом слабо развијеном телу. Стезали су ме! 

Па како да не стежу кад су окови. Не знам шта су хтели и 

ко им је одобрио да ме с њима стежу. Па нисам ја главица 

купуса па сатима да чекам. Ако кажем, неће веровати, као 

да се не зна где је теже: у оковима или роковима и 

токовима.  

Можда су за све криви рокови. Да, отприлике они – 

баш зато што ми скраћују време кога и онако немам много. 

Незгодни су они када се приближе задњи минут... Можда и 

јесте, више него што је требало. То су ми ипак били у 

посети на кратко, токови! Боже како сам ја „срећан“! 

Окружен многим стварима, оковима и роковима. Да ли ко 

има срећнији од мене? Кроз неки отвор, рекло би се 

прозорчић, тако би се могло назвати, гледам тај планински 

кланац. Да нисам у оковима скотрљао би се попут опале 

јабуке. Зато су ми само потебни окови. 

Овде су сви људи необични; ћуте, чудновато говоре 

немим језиком! Имао сам мало времена да посветим себи 

између предаха рокова. Ако су из исте земље, откуд их 

толико различитих? Имају доста матерњих језика. Срећом 
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они нису везани токовима, мада су залутали у обећања која 

више не вреде. 

Један је живот. А шта ће нам други кад ни овај некако 

не умемо да искористимо? Некакву судбину помињу и на 

крају она испаде за све крива. Признај да јој није лако! Тек 

колико је нас у овој малој земљи. Има још негде нека 

земља; а она, несрећница сама. Грде је и псују – но 

отприлике она зато и не мари, боље јој годе него да је 

хвале... Лако је њој, ако бар низашта друго, онда што нема 

те, доврага. Како се зваше? Како сам заборавио, те рокове? 

На окове сам заборавио, са њима сам се здружио, па као 

стари знанци још мало ћемо једно другом почети 

недостајати. Греје Сунце. Зар опет може да се појави? 

Нема код себе нимало страха. Зар се није уплашио неки 

дан у подне од горчине и пелена на свежој хумци? 

Изгледа да се смркава. То је лош знак: још ова ноћ и 

више нема ни рокова, ни окова, ни токова. Она је ипак 

дуга. Неко ће доћи, неко поћи. Па кад дође мора и отићи. 

Било би добро да оно преузме на себе оне рокове, а мени 

нека остави токове и окове. А шта ако не хтедне... или 

можда не дође? 

Месец ће вероватно свратити кроз пукотину између 

прућа. Провириће да ме поздрави и улије снагу до јутра. 

Да ме охрабри да преврнем лист хартије и према тој 

светлости испишем речи „рокови се морају испунити“. А 

имам целу ноћ. Колико је то велико време! Па да, још 

једном ћу видети старину са шареницом. Пришуња се тако 

и одшуња. Човек никад не зна у које време долази, где 

бива, кад се враћа и куда га све путеви носе. Чудан је он, 

као и сви у овој малој земљи. Не знам ни ко му је рекао за 

ову колибу. Ко ће рећи човеку за колибу на његовом 

камењару? Сасвим смешно. Питам се то? Ничега се не 

сећам осим буђења из несвести у „оковима“. Затим сам за 

доручак примио рокове (а нисам био гладан), а за ручак 

токове. Ту сам почео да размишљам како имају добру 
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храну. Зато нисам пожелео да знам шта је за вечеру пошто 

су ме окови тек почели да освајају. Њима сам се једино 

противио. Али овде изгледа да се како се једном зареже 

после све по истом месту реже. 

Ко би знао зашто ми се доручак најбоље допао. Можда 

зато што сам још имао времена. А времена се увек има, за 

нешто ако се паметно ради. Шта ће лудом и будали време 

– кад они не знају његову вредност? Тек сад видим да су 

ме добро нахранили, па није чудно што више не осећам 

глад. Јер кад год се сетим њега, мени се одмах рокови 

створе „токови“ јаве, а „окови“ опомену. Тад помислим: 

па, опет је добро, али ноћ је ноћ. Преко кланца одјекују 

звиждуци и то све чешће, скоро један за другим, па се мало 

ућуте. Ваљда их срам од сућушних звезда што их упорно 

без престанка гледају. Њихов поглед је неиздржив. Оне, 

увек победе. Ма лако је њима, питао бих ја њих да су у 

мом беживотном стању, да ли би изашле игре као 

победници. Можда и би, јер ја сам био гладан, па сам појео 

„неком другом“ намењен доручак и ручак, а за вечеру сам 

се побринуо сам. 

Завршава се наш празник, хоћу рећи „лепших 

половина“. Сутра ако сване, а свануће неком, ако неће 

мени, можда ће се у свету песме тај неко веселити, певати 

и радовати се. И ја бих исто знао, само не знам шта ћу са 

роковима. Они се неће испунити, па иако будем у већим 

оковима. Постоји у мени неки инат, па терам по своме. 

Можда то и није добро. Мало сам сличан овим овде, у овој 

малој земљи, ако ни по чему – онда по томе. Вероватно сам 

од њих то наследио за кратко време. Овде се све брзо учи и 

схвата. Нису потребни ни предавања, ни говори. Ако си 

разуман, (то је услов) брзо ће те прогласити паметним и 

бићеш чувен. Сви ће за тебе знати. Хм, само треба 

положити испит из „рокова“. 

Ако да Бог, још само ова ноћ. Сутра ћу бити или 

сувише паметан или много луд. 
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ЉУБИНКА ТОШИЋ 

Ужице – Србија  

 

СЕТИ СЕ ДУШО 

 

О душо моја, тако нестабилна 

Што те нит танана веже 

Тек је почетак, само полако 

Сада је тешко, а биће још теже. 

 

Дани пред тобом које ће доћи 

Не носе у себи много лепоте 

Издржи, душо, не клони духом 

Сети се једине вере своје. 

 

Сети се Спаситеља који те 

На путу од рођења прати 

Ако треба сагни се, пољуби земљу 

И једино наду у Њега гаји. 

 

Не мари, душо, за храну које нема 

И ово мало рита што носиш на себи 

Остани чиста као суза 

На лицу невиног детета 

Као кап росе на сачуваној трави. 

 

Заблистај кришом пред Спаситељом својим 

И за све што ти пружа покорно благодари 

И ћути, ћути, душо моја 

Не реци у том трену 
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Када те радост Божија обаспе 

И задрхтиш од милине 

Тад клекни на земљу 

 

Једног дана исто ћеш бити 

Она, коју земља прима 

И зато пут Спаситељев следи 

Док још наде у повратак има. 
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МАРИНКО ГРУБОР МАТЕ 

Шамац – Република Српска 

 

ИДЕМО ДАЉЕ 

 

Наиграо сам се игара.  

Заситио се чоколада.  

Наратовао се рата.  

Знаш оно кад је брат на брата.  

 

Наљубио се ближњих.  

Набриговао се брижних.  

Заситио се проблема.  

Наслушао се нема чега нема.  

 

Сретан снио.  

Још сретнији се будио.  

Ни рад ме није сморио.  

Ваљда сам се јак родио.  

 

И живота сам се наживио.  

Опростио ономе ко ми је скривио.  

За грешке се извињавао.  

Стално спокојно спавао.  

 

Никога за ништа не кривим. 

Само хоћу још да живим.  

Ни радости ми не фали.  

Дају ми је унучићи мили. 
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МИЛАДИН БЕРИЋ 

Баа Лука – Република Српска 

 

АФОРИЗМИ 

 
1) Логично је што све мање користимо ћирилицу. Кад смо 

ми то тежили савршенству! 

2) Ако је оволико поскупило уље колико ће тек да поскупи 

подмазивање! 

3) Тек кад смо сабрали два и два почели смо да дижемо три 

прста! 

4) Најскупља ствар на свијету је америчка помоћ! 

5) Нисмо ми неутрални зато што смо паметни већ зато 

што се ни око чега не можемо договорити! 
6) Лако би ми изабрали најпоштеније међу нама али неће 

да их пусте из затвора! 

7) Да се није појавила корона моја жена би и даље 

вјеровала да сам ја нешто најгоре што ју је у 

животу снашло! 

8) Толико се накупило наших побједа да је крајње 

вријеме да се поново појави неко слијеп да то 

опјева! 
9) Мом дјетету је школа приоритет. Пусти ме да изађем у 

кафану тек кад му урадим задаћу! 

10) БиХ ће бити мирна када се тројица договоре. Посљедња 

тројица! 

11) Буде ли рата у БиХ он ће се водити само на пола 

територије. Другу половину још нисмо стигли 

разминирати! 

12) Долази нам предсједник у посјету. Спрема се неко 

велико зло! 

13) Новокомпоновани православни вјерници највише се 

обрадују Валентинову, Ноћи вјештица и Црном петку! 

14) Кад видим овај наш мир спопадне ме немир! 

15) Увијек кад ми жена оде на кафу са радним колегом 

помислим на оно најгоре. Да ће она платити туру! 
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16) Увијек када отаџбина зове на браник нешто није у реду 

са воланом! 

17) Када деда сакрије паре у кући једино он од укућана не 

зна гдје су! 

18) Ми из Босне смо толико паметни да смо и од сопствене 

глупости успјели да направимо бренд!  

19) Брак је онај период живота који се десио између уласка у 

општину и изласка из суда! 

20) У државној шуми најбрже расту породична стабла! 

21) Прешли смо границу издржљивости. Поклапа се са 

државном! 

22) Нема честитије државе од наше. Онима који су дали ногу 

за отаџбину, отаџбина је узвратила истом мјером.  

23) Да се народ не би отуђио основали смо колективне 

центре, 

24) Наши политичари су једино у јавној кући способни да 

сагледају проблем са свих страна. 

25) У животу сам прочитао неколико хиљада ремек-дјела. 

Бар тако је писало у рецензијама. 

26) Ја сам за то да се каже права истина ма како изгледала 

лажна. 

27) Кад ће већ једном да отворе та врата Европе? Да 

извучемо прсте. 

28) Из празне се не пуца. Изузетак су једино главе наших 

политичара. 

29) Наш највећи проблем је у томе што сви мисле да смо 

баш ми проблем. 

30) Дупло боље је имати двије добре сисе него четири 

године лошег факултета. 
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МИЛАДИН ДАБЕТИЋ 

Београд – Србија 

 

ИМА НАС 

 

Има нас 

Који на камен гледају као на јастук 

А густо шибље купине им је покривач 

 

Има нас 

Који од корњачине коже правимо прслук 

А језик змије нам је кратки обарач 

 

Има нас  

Који се крстимо на врелом уљу 

А сваки залогај хлеба нам је чемерно горак 

 

Има нас 

Који сакрију јато ласта под кошуљу 

Само да би успорили свој одбегли корак 

 

Има нас 

Који никад рођену мајку видели нисмо 

Јер смо жмурили да је оком не би повредили 

 

Има нас 

Што зарад правде најгора недела учинисмо 

Да би на крају схватили да су они победили 
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МИЛАДИН ДАБЕТИЋ 

Београд – Србија 

 

КАДА ТЕ ЉУБАВ ОПЧИНИ 

 

И тако док летиш 

Све док табанима додирујеш лице облака 

Покушај да се сетиш 

Колико ти је ситних требало корака 

Да победиш 

Страхове који клече испод старог ораха 

И исцелиш 

Рањену душу која згрчено лежи без даха 

 

Да ли због љубави 

Због које није знала у лажима да се снађе 

Или што на трави 

Склупчана спава и не жели из сна да изађе 

Живот у представи 

Јој постави сто питања која воде у безнађе 

Али све исправи 

Пољубац који пут до плишаног срца нађе 

 

И постанеш поносан 

Као Зевс на Олимповој високој планини 

А тај пољубац заносан 

Отвара ти паперјаст жути пут на месечини 

И схватиш да си радостан 

Због мале доброте коју ти неко од срца учини 

И више ниси болестан 

Док мекано лежиш на љубави која те опчини 
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МИЛАДИН СТОЈАНОВИЋ 

Шамац – Република Српска 

 

ДА ЛИ САМО САЊАМ  

 

Вирим, чкиљим у чуперак плави,  

да л' у Снежин из Микине песме 

ил' у онај мали на Зоркиној глави  

што га нико сада помазити не сме?  

 

Грдно ми се поглед пред очима мути.  

Тако, веле, бива кад се много воли;  

тело гори, глас муком заћути  

и сав стрепим – а ништа не боли!  

 

Тражим власи врхом јагодица  

да победим све смутње у глави,  

да кад севне плам-огањ из срца 

да дотакнем тај чупераг плави.  

 

Ал', не иде… Узалуд се трудим,  

копља ми се крсте пред очима.  

Шта је ово? Мрштим се и чудим.  

Да ли бољки мојој игде лека има?  

 

И лично се у невери питам,  

док из зене магле тмину склањам:  

Да л' ''Чуперак'' Мике песму читам 

или сањам? Или слатко сањам?  
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МИЛАН Љ. ОБРЕНОВИЋ 

Крагујевац – Србија  

 

СВЕТЛОСТ 

 

Тад моја вила преда ме грану, 

лепше је ове не виде вид. 

Из црног мрака дивна ми свану, 

к'о песма славља у зорин свит. 

Сваку ми махом зацели рану, 

ал' тежој рани настаде брид. 

Шта ћу од миља, од муке љуте? 

Санта Мариа де ла Салуте! 

(Санта Мариа де ла Салуте, Лаза Костић) 

 

Дани беху црњи од ноћи, 

молих небеса да боли стану. 

Зар ће живот узалуд проћи? 

Тад моја вила преда ме грану. 

 

И све се збило у једном трену, 

заслепи око светлосни зид, 

из тмурних мисли њен лик ме прену, 

лепше је овај не виде вид. 

 

Срце поскочи од те слике, 

већ згаснула ватра опет плану 

да осветли нове видике, 

из црног мрака дивна ми свану 
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Спознао сам сврху живота, 

хрлим у сретање новом дану, 

а њена мелемна лепота 

сваку ми махом зацели рану. 

 

Преплављен таласом плиме благе, 

усправно стојим к'о морска хрид. 

Као Херакле препун сам снаге, 

ал' тежој рани настаде брид. 

 

Од жеље пусте вене горе. 

Да ли ми неку невољу слуте? 

Сада ме тешке бриге море. 

Шта ћу од миља, од муке љуте? 

 

Вера ми увек беше слаба, 

страхови многи разум ми муте. 

Спаси голготе грешног раба, 

Санта Мариа де ла Салуте! 
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МИЛАН М. ТРИВУНЧИЋ 

Шипово – Република Српска 

 

ЈЕСМО ИЛИ НИСМО 

 

Или јесмо или нисмо, 

Давну тајну отворисмо. 

Дошао је задњи час, 

Кад небески мјери тас. 

 

Или свјетлост или тама, 

Одлука је ту на нама. 

Мора добро да се слуша, 

Шта жубори небо, душа. 

 

Вратимо се кроз в'јекове, 

Проучимо шта нам слове. 

Проберимо стазе оне, 

Са Господом без сотоне. 

 

Спадамо у оне ријетке, 

Који свете има претке. 

Утабали нама путе, 

Под небеске вјечне скуте. 

 

Или јесмо или нисмо? 

Пригрлимо Свето Писмо. 

Па кренимо ка вјечности, 

Гдје је Господ и радости. 
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МИЛЕ ЛИСИЦА 

Бања Лука – Република Српска 

 

ЈЕСЕН 
 

Не могу ја њима рећи колико волим јесен 

Слеп је то народ 

Груб 

 

Не уме са бојама 

А јесен без боја 

 

Може ли неко замислити јесен без боја 

 

И дланове пуне лишћа 

И оно чекање кише 

Целу јесен без жуте 

Без шарених кишобрана  

Што расту из ребара случајних пролазника 

На улицама којима си пролазила 

И оним до њих 

На којима те још увек чекам 

На којима те још љуби 

Моја душа 

 

Не могу ја њима рећи колико волим јесен 

И онај мали свемир испод капута 

Када се скупиш уз мене 

А прсти нам се уједају 

Од среће 

А загрљај постане мера свега 

 

Не могу ја њима рећи колико волим јесен 

И да сваки лист је 

Само љубав 

Само љубав твоја. 
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МИЛЕ ЛИСИЦА 

Бања Лука – Република Српска 

 

НЕДОСТАЈАЊЕ 

  

О како ми сада недостаје 

Неки једноставан дан 

Јесењи 

  

Да ми у костима зашуми река 

И да на њој две патке плове 

И да дуго 

Дуго причају о љубави 

Испод целог неба 

Испод целог ребра 

  

О како ми сада недостаје 

Једне мале улице метар 

  

Да ме у зглобу јутра 

Бели лептир у њој учи молитву 

Да ми корен и цвет 

Никад не изгубе 

Наду и љубав 

  

О како ми сада недостаје 

  

Да ме под кожом разлисташ 

Као буквар 

Дете 

У првом основне 
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МИЛЕНА ДРПА 

Модрича – Република Српска 

 

ТАКАВ 

 

Није он знао ништа о шареним птицама које без престанка 

пјевају у срцу. 

Доносио у кућу шаком и капом.  

Радио вриједно и печатио каријеру успјесима. 

Причао о крајевима свијета, историји, биљкама, научним 

достигнућима. Шта све није знао! 

Откидао се комад по комад времена. До старости. 

Она казивала једну нечујну  пјесму од прапочетка. Пјесму 

шарене птице која без престанка пјева у усамљеном срцу.  

Мало је праха 

звјезданог сјаја 

у тој души.  

 

Устанем, вирим, 

окренем окну леђа – 

досада оста. 

 

Моја саксија 

чува мноштво цвјетова – 

и бубамару. 
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МИЛИСАВ ЂУРИЋ 

Копривна, Модрича – Република Српска 

 

ЧУДНА ПЈЕСМА 

 

Забележих јутро са малог балкона 

у времена тешка савремена доба, 

док свуд око мене шири се корона 

помаже нам разум, карантин и соба. 

 

Гледам свраку како с плота грану кида 

па је с муком носи до зелена бора, 

и док гнездо свија, наше ране вида 

поручује храбро, живот даље мора. 

 

Завладао мук, и време је стало 

у цвркуту птица овај живот живи, 

дал` бар сада човек запита се мало 

колико смо сами за све ово криви. 

 

Свако зло ће проћи, па и ово сада 

ал` за наук треба да остане свима, 

све док живи вера, живет ће и нада 

солидарност мора бити међ`људима. 

 

Гледам како птице неколико врста 

једне поред других несметано живе, 

нису стале испод месеца ни крста 

не праве поделе, никога не криве... 
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МИЛКА МИЛОВАЦ 

Брчко Дистрикт БиХ – Република Српска  

 

ПРОВАЛИЈА 

 

Затражи од мене ланчић 

И привјесак 

И шналу из косе 

Затражи од мене вунени џемпер 

И зимске ципеле 

Увијек топле. 

Затражи мој јорган 

Перје из јастука 

И мјесто за столом... 

 

Само немој никад затражити 

Да се растанем са својим болом! 

 

Затражи очи, ако ти и не требају, 

И десну руку којом нећеш писати... 

Затражи моје груди 

Иако не знаш њима дисати. 

Затражи све што можеш 

Претворити у прах 

У ништавило 

У дим... 

Али не тражи мој страх 

Само ја знам са њим! 

 

Затражи обале с обе стране моста 

Провалију не дам! 

А, ријека ти проста. 
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МИЛОВАН МИЋО ПЕТРОВИЋ 

Смедеревска Паланка – Србија  

 

СЛОБОДУ ЉУБИ 

 

Чудне снове 

Сањали нисте... 

Пуних сазнања 

И страховања... 

 

Мудрост нек' напуни 

Ваш ум и очи 

Светлости жељне 

Правде и слободе... 

 

У души увек 

Одано да блиста 

Оно што се не губи 

Слободу љуби... 

 

Живот без слободе 

Безвредан ће бити, 

Од звери пуштених с' ланца 

Не смемо се крити! 
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МИЛОЈЕ ВЕЉОВИЋ 

Београд – Србија  

 

БОЖИЋНЕ ЖЕЉЕ 

 

Бож`ја драгост подари ми риме 

Ове ноћи кад ме несан ломи 

Срце моје трепери кô струна — 

Душа чедна ове речи слови! 

 

Судбина ме шамарала често, 

Али ипак нећу да је кунем 

Срећу сањам из пепела живог — 

Другачије нећу и не умем! 

 

Христова ме оплемени храброст 

Хладно срце не сме да ми буде 

Пустим сузу да омалим ране — 

И узимам што анђели нуде! 

 

Моје жеље превише су скромне 

Њима бежим из канџи распећа 

Газим уз њих док ми боли ћуте — 

Уз сваку је запаљена свећа! 

 

Желим више од оног што може 

Изненада пробуђени патник 

Да се борим за будућност бољу — 

Док прогледа окорели ратник! 

 

Песмо моја, на свему ти хвала 

Цело време била си уз мене  

Лечила ме где год је то могло — 

Текла си ми кроз мисли и вене!   
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МИЛОЈКА ЖИВАНОВИЋ 

Братунац – Република Српска 

 

ПРОЋИ ЋЕ 

 

Кад све прође једног дана 

И кад срце закрпим од рана. 

Одлијепићу слику из албума 

Збогом рећи свим добрим људима. 

 

Прорједићу моју косу густу 

Испунити задњу жељу пусту, 

Старост ће ми бити задња нада 

Да ми свиће иако ноћ пада. 

 

Живота је ипак било много 

И два би се исковати могло. 

Али вријеме све полако брише 

Што је било неће бити више. 

 

Свака бора све ме више воли 

А срећа је давно другим дата, 

Понекад ми дође грумен соли 

Вриједнији од грумена злата. 
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МИЉАНА ИГЊАТОВИЋ КНЕЖЕВИЋ 

Ниш – Србија  

 

ПОГЛЕД 

 

Под спомеником белим ја гледам у долину. 

Све док постоји тај 

криви асфалтни пут 

којим се право иде 

од села до другог села, 

док жито на ветру таласа, будућа погача врела, 

ограде око кућа, 

њиве и стада бела, 

људи срдачни, мобе, уз коло, сеоска прела. 

Ту, испод нашег сунца 

и нашег, српског неба 

родољуб сам и бићу, 

јер сунце волим више 

него сиве и хладне са запада што лију кише 

и доносе прах и тугу, 

бол у срцу и немир. 

Људима овде припада 

цео звездани свемир! 

С поносом у срцу гледам то младо жито што расте 

и децу што селом трче 

док враћају се ласте. 

Ту су сви сложни,  

ту се српска имена чују. 

Не желим више да ме лажима са стране трују. 
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МИЉАНА ПЕТОЈЕВИЋ 

Вршац – Србија 

 

БУДИ НОЋАС МОЈЕ ВИНО 

 

На руци ми бурма сија, 

и прстен је сав од злата. 

Срце моје затворено, 

закључала та су врата. 

 

Осмех ми на лицу блиста, 

мисле да сам срећна жена. 

Срећа моја сад је фарса, 

лађа моја потопљена. 

 

Године су пролетеле, 

а туга се сакупила. 

Нисам више она иста, 

много сам се променила. 

 

Буди ноћас моје вино, 

опиј мене пољупцима. 

Заборави да сам туђа, 

јер љубави - желим и ја. 

 

Само ноћас бићу твоја, 

сутра се у стварност враћам. 

Нећу живот да променим, 

 

само ноћас - ја те желим. 

Затим идем путем својим, 

само њега срцем волим. 
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МИРЈАНА СВЕТОЗАРЕВИЋ 

Ниш – Србија 

 

ПРЕВАРЕНИ 

 

Под великим људским небом 

Кроз обмане и истине 

Ми живимо разапети 

Тескоба смо ‐ од ширине 

  

Свака нам се страна света 

Оном правом страном чини 

Полетимо као птице 

Мењамо се у висини 

  

Ми варамо у том лету 

Себе или птицу другу 

Кад бежимо од кругова 

Враћамо се ‐ истом кругу 

  

Истом коби уловљени 

Све своје и туђе ране 

У бол птице претварамо 

Рањавамо ‐ да престане 

  

Преваримо у том кругу 

Некад тугу ‐ некад себе 

И увек заболи птицу 

Све оно што боли тебе 

  

Варали би ми до краја 

Оно што је живот био 

Ал’ се није наш’о онај 

Што је живот преварио 
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МЛАДОМИР КНЕЖЕВИЋ 

Пожега – Србија 

 

ОВАЈ СВЕТ 

 

Сваким ми даном  

бол је све већи, 

тренутак среће 

давно мину. 

 

Погледом сетним  

и празном душом,  

бесциљно гледам  

ја у даљину. 

 

Јер тражим оно 

чега нема,  

љубави мало  

као лек. 

 

Али где то  

сада пронаћи,  

када је наопак  

овај свет. 
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МЛАДОМИР КНЕЖЕВИЋ 

Пожега – Србија 

 

УЗДИСАЊЕ 

 

Тражио сам често са њом 

осећај правога задовољства 

Превише је ту лепоте 

а опијеној души никада доста 

Ликујем у њеном друштву 

осећам се као да лебдим 

Волео би да почасти ме 

и заслади пољупцем медним 

Ћутајући тражим начин 

јарост из тела што јој бије 

Ех, да умирим биће радост 

летње је сунце што ме греје 

Еликсир за душу моју 

не умем то описати 

Изазов је због којег ћу 

непрестано уздисати 
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МОМИР ВАСИЉЕВИЋ 

Чајниче – Република Српска 

 

НЕ СУДИ, ЧОВЈЕЧЕ 

  

Гдје ти је сада правда, судијо,  

да није с тобом у гроб легла?  

Или је, кад си ближње судио,  

правда те око врата стегла?!  

 

Гдје ти је сада правда, човјече?!  

Треб’о си мислити шта ће да буде  

док си са охолошћу судио јуче  

и понижавао невине људе!  

 

Човјече, гдје ти је сада правда  

кад покрива те земљана груда?!  

Ниси ли скоро, усред града,  

вршио промоцију свога суда?  

 

Човјече, гдје ти је правда,  

кад с хордом зла омча се стеже?!  

Сад праведнику не гине нада, 

јер твоја правда у гроб леже!  

 

Ти си завршио како си радио.  

Тако не раде хришћани, људи!  

Јер каквим судом будеш судио,  

таквим ће судом Бог да ти суди! 
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НАДА МАТОВИЋ 

Беране – Црна Гора 

 

*** 

 

Један корак, па други, па трећи... 

Неко некоме дође, неко од некога оде. 

И тако дан за даном, година за годином, 

ћутање за ћутањем. 

И теби и мени су долазили и одлазили. 

И ти и ја смо одлазили и долазили. 

И увијек нам кажу - живот је то 

и да долазак осмијех носи, тугу ломи, 

док одлазак на тугу слути. 

Мора ли осмијех туга да смијени? 

Зато увијек с осмјехом ка срећи корачам, 

један корак, други, трећи... 

И ја - долазим, а ти? 
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НАТАЛИЈА ТАЊА НОВАКОВИЋ 

Подгорица – Црна Гора 

 

ТЕБИ МОЈА РОЂЕНА 
 

Ја сањам отворених очију, 

о земљи једној, 

на једном брдовитом, 

комаду планете, 

где почињу моји снови, 

још кад бејах дете. 

О земљи пуној 

борових и јаворових шума, 

у којој не бејаше пута, 

до прашњавог колског друма, 

простране расцветане ливаде, 

миртом одишу, 

и у свом богатству боја, 

на љубав миришу. 

Потоци бистри, 

водопади никад снени, 

као блистава свита, 

богате водом речна корита. 

Зрела поља пшенице и ражи, 

косача тражи, 

да у дрвене амбаре, 

зрна хлеба одложи. 

Многе те туђинске ноге газише, 

крвљу деце твоје 

земљу ти натопише. 

Подигни сада свој глас, 

и не дај да робом будеш 

и за туђи ваган мреш. 

Небо над тобом 

као огроман зрео жир, 

нуди ти у свом бескрају 

вечни мир. 
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НАТАША СИМИЋ 

Лозница – Србија  

 

ТЕБИ 

 

И док је ходала улицом, ужурбаног корака не осврћући 

се никуда око себе, нашла се у наивној неизвесности и 

скромној храбрости, маштајући да ће коначно угледати 

њега. Дуго је чекала на тај тренутак и сада, када се напокон 

догодио, упитала је себе, да ли ја желим све ово и вреди ли 

се борити за нешто што није доступно? Док се у мислима 

јако борила да савлада трему, у очима јој се видела 

стрепња и неизвесност која је била последица њене чврсте, 

али тешке одлуке. Није се могла борити против себе, због 

чега је решила да погледа истини у очи па макар је то 

коштало бола. Неке ране никада не зарастају и на души 

неизбрисиве трагове остављају. И док се полако 

приближавала његовим вратима, тихим, али самоувереним 

корацима подигавши поглед усправно видела је испред 

себе човека који је био разлог њених немира свих ових 

година. Иако је горела од жеље да му све повери и призна, 

успела је да сачува своју прибраност и покаже колико жена 

може бити отмена и достојанствена у свом болу. Није 

хтела да он примети тугу у њеним очима. Осетила је само 

његов поглед на себи. Било је у њему нечег недореченог, 

остављајући места за још мало наде. Али стварност је 

говорила нешто друго. 

Док је замишљено и помало расејано усправио свој 

поглед високо, још више је привлачио њену знатижељу 

коју је у њој будило његово присуство.  

- Кога тражите? - упита је тобож као да је не 

препознаје.  

- Хтела сам вас нешто питати. - заусти она стидљиво, 

али врло самоуверено.  
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- Извини немам времена, журим. - одмахнувши руком. 

Док је све то изговарао давао је утисак озбиљности и снаге, 

али није то више био глас који би својим гласом очарао и 

убедио све у своју скромну непогрешивост. Био је то глас 

помало искреног покајника и даље убеђеног у исправност 

својих гестова и поступака. У тренутку се присетила 

прошлости и свих оних дирљивих момената који ће остати 

сачувани у најлепшим успоменама њене бурне младости. 

Неискварена,  али превише слободоумна корачала је кроз 

живот храбро и одлучно не знајући шта је даље чека. Али 

сада је била некако другачија. Време је учинило своје. 

Сада је постала зрела жена која и поред видљивих промена 

ништа није изгубила од оне младалачке искрености и 

наивности душе скривене у облаку поштења и доброте. 

Схватила је да прошлост не може вратити, иако је 

била убеђена у постојаност свога карактера. Знала је да је 

њен покушај осуђен на неуспех. Али је на крају решила да 

послуша глас своје душе и да својим гестом покаже да јој 

је ипак стало и да упути ону тешку реч:  

- Извини! 
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НЕНАД СИМИЋ 

Дервента – Република Српска 

 

ВРИЈЕМЕ ЈЕ САДА ЗА ВОЉЕТИ 

 

Можда ће већ сутра бити касно 

Да исткам стих од ријечи 

Можда ће сутра и бити рано, 

Али вријеме је сада за вољети. 

 

Можда ће руже љепше мирисат' 

И поља равна још равнија бити 

Можда ће све и да хоће 

Али вријеме је сада за вољети. 

 

Можда ћу слати и писма дуга 

И писат'  све оно што сада неће 

Ко зна шта нас чека сутра 

Али вријеме је сада за вољети. 

 

Можда и није више можда 

Лакше ће сутра него данас 

Да иде, котрља и да има 

Али вријеме је сада за вољети. 

 

Вријеме је сада за вољети!  
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ОЛИВЕРА БАЛЕШЕВИЋ 

Дервента – Република Српска 

 

У МИСЛИМА МОЈИМ 

 

И тако, док дани пролазе дуги 

И док вријеме брише успомене неке, 

Ја се често врћам у дјетинство своје 

Док ми мисли трче, кроз путеве далеке… 

 

Да ли сам добра ученица била,  

Да ли је могло и још боље, 

Да ли је то нека Божија сила 

Или је судбина, гдје су жеље моје? 

 

И тако док дани пролазе дуги 

Ја сваким од њих, размишљам све више, 

Да ли човјек жели нешто заборавит' 

Ил' стварно вријеме успомене брише? 

 

Питањима мојим и главе чисте  

Понеки одговор и могу дати 

Да све што се деси, случајно није  

А што нећу заборавит' то је моја мати… 
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ОЛИЦА МИЛУТИНОВИЋ 

Чачак – Србија 

 

НИЈЕ БОЛЕСТ СВЕ ШТО БОЛИ 

 

Прође и ова година и овај суморни дан 

И ове непреспаване ноћи 

Сузе скривене кап по кап 

У нади да ће и ова туга проћи. 

 

Био је март месец, прохладан дан 

И није падало као што треба 

И пролеће жали када се птице прерано вину 

Плаветилу неба. 

 

Лагано корачам, идем према теби 

Очи пуне суза, а у грлу бол... 

Као да је нешто стало, само остала нада 

Можда си још тамо. 

 

Нека сузе стану више пасти неће, 

А палићу често воштанице свеће 

Да молитвом моје боли одагнају. 



КПД „ВАСО ПЕЛАГИЋ“ ПЕЛАГИЋЕВО 

 

448 

 

ОЛИЦА МИЛУТИНОВИЋ 

Чачак – Србија  

 

ОКО ХЕРОЈА 

 

Зашло је сунце у оку хероја 

Уби га бол у грудима, господе 

Опрости нељудима што им 

Проклета не задрхта рука. 

 

И ти си водо бистра 

Видела је душа чиста 

Да се душманска рука наслади 

Да се његова младост угаси. 

 

Утишајте се Овчарски ветрови 

Побеснели душмани, громови 

Да Свети човек небески  

Душу младу причести. 

 

Опрости што ти нисмо рекли хвала 

Ми нисмо научили хвалити хероје, 

Твоја је душа већ давно у санак пала 

Ал нема тих суза да те врате. 

 

Ти си тамо где нема бола ни патње 

Ни мржње, ни рата, а теби су тамо, 

Где правду деле, увек отворена врата. 
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ПАЈО БРКИЋ 

Пелагићево – Република Српска 

 

Е, МОЈ ЦРНИ ГОСПОДИНЕ 

 

Е, мој црни господине. 

Шта ће нам ове нове зграде? 

За кога поправљате старе фасаде? 

Свега има у нашем крају, 

само се дјеца не рађају. 

 

Е, мој врли господине. 

Коме требају сви ти коридори? 

Коме требају широке цесте? 

Коме требају асфалтни пути, 

кад плач дјетета не можемо чути. 

 

Е, мој несрећни господине. 

Погледајте ове зарасле њиве, 

пропале воћњаке и суве шљиве. 

Омладине нема у овом крају, 

нити се дјеца више рађају. 

 

Размисли добро господине. 

Кад оду ови, последњи момци, 

џаба вам положај и силни новци, 

пустош ће бити у овом крају, 

јер нам се дјеца не рађају. 
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ПЕТАР ПЕТРОВИЋ 

Лозница – Србија 

 

НЕМОЈ ДА ЋУТИШ 
 

Што ћутиш Србине брате, говори! 

И гора и вода ромори, 

Не буди стока немушта 

Јаукни, мукни, зар те не боли? 
 

Немој да ћутиш, Србине брате! 

Врисни до неба, шарај по прашини, 

Некад ти зборило и дрво јаворово 

Зар да нас нестане у немој тишини? 
 

Немој да ћутиш, кликни соколе! 

Кад лажу, кад ти гурају прст у око, 

Ђе ти је 'ајдучка крв предака? 

Говори и дигни главу из блата високо. 
 

Немој да ћутиш већ проговори! 

Прошлости зар се не стидиш роде? 

Брани се, не клони, не бежи, не дај.. 

Опет стотине због једног оде. 
 

Што ћутиш Србине, они не ћуте! 

Мозак ти испирају данима. 

Бар проговори чега се плашиш? 

Како ћеш на очи својим старима? 
 

Пркосно смрти у очи гледаше, 

Бунтовно ломили невољу већу, 

Ал' никад ћутали нису, 

С коца и конопца викали нећу! 
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Прени се, тргни, гле шта ти раде! 

Лажу, потурају за свећу рог. 

Газе те, јашу, док трпиш и ћутиш 

Што ћутиш, говори, нек чује Бог. 
 

Куд бежиш Србине, брате мој? 

У туђу земљу да будеш роб, 

Слађа је овде кисела проја, 

Остављаш гробове, душу и род. 
 

Грмни гласно у шаке пљуни! 

Окрчи коров с огњишта свог, 

Дај опет мало крви и зноја, 

Почни и прекрсти се, даће и Бог. 
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ПРЕДРАГ РАЈКОВИЋ 

Ниш – Србија  

 

ТУЂИНО, ЗБОГОМ! 

 

Током непланирано дугог боравка у Вастеросу у 

Шведској, ја, са југа Србије, не стекох ниједног искреног 

пријатеља. Они, на које сам озбиљно рачунао, разбежаше 

се због пандемије вируса. Тако сам на посао долазио, а да 

тамо никога не видим. Враћајући се у стан сам, трудио сам 

се да ухватим говор улице. Али, било је мало људи, тек на 

пола километра, по неки усамљеник. Ако су и двоје, 

разговарали су језиком који не разумем. 

Праву радост су ми причињавали тренуци када бих чуо 

где неко на српском језику разговара са пријатељем у 

Београду. Све сам се надао да ће завршити разговор, па да 

му приђем и питам ко је и одакле је. Али он би се, не 

прекидајући, удаљавао од мене.  

Једне недеље, поред језера, чуо сам групу Хрвата где 

разговарају о обавезама које их чекају сутра на послу. Није 

било умесно да им кажем да их све разумем. 

Већ су прошла три месеца самовања. Пробао сам да 

нађем и српску црквену заједницу, али ми никако није 

успевало. Користили су неку британску цркву, чија ми се 

адреса на интернету, није поклапала са тереном. 

Гледајући хладне зидове стана, брзо бих схватио да се 

боље осећам напољу док журно ходам ка неком циљу.  

Једном приликом, пошто сам изашао из зграде и 

кренуо према продавници, приметио сам како ми у сусрет 

иде човек који води пса. Са друге стране је шетао пар са 

малом децом. 

- Тата, хоћу ону куцу – рекао је дечак на чистом 

српском језику и показао прстићем. 

Одушевљен, помислих да пређем улицу и упознам се 

са њима. Опет, урођени стид ми то није дозвољавао. Прави 
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тренутак је прошао, већ су били петнаестак метара далеко 

од мене. Ужас самоће ме је тако тргао да сам потрчао за 

њима. Онако задихан, обратим се мушкарцу:  

- Извините! – рекох – Чуо сам да причате на српском, 

па сам пожелео да вас поздравим. 

На те моје речи, жена је сагла главу, а муж је био 

хладан. 

- Ја сам са југа Србије, а ви? 

- Да – рече он суво – и ми смо из Србије. 

Помислих да сам их уплашио, па нисам више ни на 

чему инсистирао. 

- Још мало, па идем назад, само да пусте први лет, 

одох ја. Овде сам три месеца. А колико дуго сте ви овде? 

- Две године. – рече човек.  

- Извините, мало су нам деца одмакла, морамо да их 

стигнемо. 

- Свакако! Деца су најважнија. -  рекох - Извините још 

једном! Желим вам све најбоље!  

Разочаран овим разговором, наставих пут ка 

продавници. Да ли су, из неког разлога, побегли из Србије, 

па не желе никога да сретну са тих простора? Можда им је 

и лакше да се не подсећају свог детињства, родитеља, 

рођака и пријатеља који су сада тамо, негде далеко. 

Дешава се да људи нису сигурни да су урадили праву 

ствар, али назад не могу.  

- Срећан вам останак. – помислих - А ја ћу се вратити 

кући, па макар и пешице. 

 

( ) 

Пошто сам купио нешто хране за вечеру, кренем 

другим путем. Идем тако и певам старе народне песме. 

Лакше ми. Можда ме чује неки земљак, па застане да 

поразговарамо. Ако неко и помисли да сам луд, шта ме се 

тиче његово мишљење. Уосталом, изгледа као да 

разговарам са неким преко мобилног телефона. 
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Идем лепом, чистом стазом за пешаке, а поред ње је 

она за бициклисте. Ретко кад, наиђе понеко. Приметим да 

пролазим поред врло старог хришћанског гробља. Мали, 

неугледни камени гробови на којима пише Царлсон, Берг, 

Ларсон, Свенсон, ... . Једна стара дрвена капијица, чини ми 

се да би могла да се отвори. И заиста, брзо сам ушао 

унутра. Прекрстим се по нашки и кажем: 

- Извините, господо, што реметим Ваш вечни мир, али 

један сплет песама из Србије можда Вам разбије таму 

векова.  

Идем и певам, од споменика до споменика и читам 

имена. Тако сам обишао скоро пун круг и онда схватио где 

је главни улаз. Од њега је ишла лепа стаза која води ка 

цркви у центру гробља. Идући том стазом, са десне стране 

приметим споменик од кога више нисам могао да одвојим 

поглед. Као зачаран, морам да му приђем. Као да је пренет 

са неког нашег гробља, из ових времена. Крст по средини, 

а у горњем левом углу сунце које лагано залази иза мора. 

Написано “Ђорђе Савиновић“, великим и лепим словима. 

Био је млађи две године од мене, а умро је пре две године. 

При дну, на шведском језику, реченица коју нисам 

разумео, али сам био сигуран да је последњи поздрав од 

некога ко га је искрено волео. (“Фор аллтид и вара хјартан“ 

– „Заувек у нашим срцима“). 

Од тада, свратио сам много пута, или бар, махнуо ка 

њему, ако журим. 

Причао сам му његовом имењаку Златковићу, свом 

најбољем другу из детињства. На жалост, ни он већ одавно 

није био жив, убијен је на правди Бога у тридесет трећој 

години живота. Еј, лекар који је лечио све без обзира на 

веру и народност, а убијен у Босни од терориста увезених 

из иностранства! Дође ми необична помисао на памет. 

Замисли, можда смо се нас тројица негде давно срели, или 

чак, дружили. Макар да су сада обојица живи, па да седимо 

у неком ресторану у Шведској о којој смо као деца сањали, 
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а сада смо успешни пословни и породични људи. Па то би 

биле приче без краја и ови дани ми не би били толико 

тешки, ма летели би као снови.  

( ) 

Сваке године, за задушнице, идем у свој завичај. Тамо 

су ми сахрањени родитељи и скоро сви преци у задњих сто 

двадесет година. Био сам сигуран да ће се ова моја шведска 

одисеја завршити много пре тога, али није се дало. Државе 

су затвориле границе и ту сам где јесам. Хтео сам Ђорђу да 

запалим свећу и одох да је купим у цркви. Нађох неке беле 

свеће. Када сам дошао око поднева, схватио сам да је неко 

већ био, засадио ново цвеће и оставио свећу у посуди. 

Светлела је данима. Вероватно су долазили његова супруга 

и деца. Толико је призор био узвишен, да сам га 

фотографисао. 

Питао сам се да ли имам право ово да радим? Сетих се 

свога деде Драгослава који је нестао током другог светског 

рата и никада нисмо сазнали његову судбину. Ако негде 

постоји, можда ће његов гроб данас посетити неко, као што 

ја овде чиним.  

Ђорђе је ту, а где су његови родитељи и преци? 

Сигурно негде у бившој Југославији њима, али и њему, 

неко пали свећу. Ужаснух се од помисли да мене задеси 

судбина која је снашла мога деду Драгослава и Ђорђа 

Златковића, а ево и Ђорђа Савиновића.  

Не, то не сме бити! Снаћи ћу се ја да одем одавде, да 

се вратим својим најмилијима.  

Ово сазнање ме је тргло, натерало да ређе долазим 

међу мртве, него да се окренем животу. 

Моје црне мисли о светском рату се, на срећу, нису 

обистиниле. Бар не те године. 

Отказан ми је први лет 30. априла, а затим други 21. 

маја.  

Када сам рано ујутру 17. јуна кренуо, оставио сам 

кључ на столу и изашао не осврћући се.  



КПД „ВАСО ПЕЛАГИЋ“ ПЕЛАГИЋЕВО 

 

456 

 

Не, нема повратка! Пролазећи поред гробља, махнуо 

сам ка свом пријатељу.  

- Ђорђе, ја сада сигурно одлазим. Збогом! – рекох.  

Чврсто сам веровао да снагом своје воље могу да 

владам светом, да могу да натерам све око себе да ураде 

оно што ја желим и да не смеју ни да помисле да ме 

зауставе. 

- Добра воља је најбоља. – говорио је Кекец, јунак мог 

детињства. 

Ни киши, ни прописима, нисам дозволио да ремете 

моју одлучност.  

Данас мора бити како ја желим. Само напред!  

У авиону, гледајући чисто небо и далеке скупине 

облака, слушао сам земљаке како причају шта их је све 

снашло док су чекали овај судбоносни лет.  

Најзад, у својој земљи, захваљивао сам Богу што сам 

тамо где треба да будем. 

Код куће сам погледао слику на којој је мој пријатељ 

Ђорђе и нисам је никоме показивао.  

До данас.   
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РАДА ЂОШАН КИТИЋ 

Модрича – Република Српска 

 

ВАРКА 

 

Док је сунце на приоду расипало топле зраке, 

својим лаким ходом вјетрић скитао се сокацима, 

за живота још не сретох, к'о тог вјетра, такве мраке, 

час се шуња доловима, час се вине к облацима. 

 

И тек што ме сан обузе отвори се ведро небо, 

из процјепа звјезданијег овлаш се на груди спусти, 

ни слутити нисам могла – да уснијем он је вреб'о... 

Тек чежњиви уздах један моја душа тад изусти. 

 

Обузе ме сласни дрхтај, свака ријеч у грлу стаде, 

затрепери пред очима, присуство ме омађија, 

као класје покошено огољена преда њ паде 

свака сумња, свака двојба, огољена падох и ја. 

 

Груди ми је миловао њежније но свила чиста, 

мириснији но бехара аромати кад се шире 

и ја схватих у тренутку – више нећу бити иста, 

нити више икад могу заборавит' те додире. 

 

К'о божанство неко свето, к'о сам Ерос да ме таче, 

одвоји од тијела душу, разуму помрси конце, 

потом се у вртлог створи, помахнита и замаче 

и силином тог замаха поруши ми све ослонце. 

 

Пробудих се сва у зноју, дрхтећи од чувства пустих, 

без разума и без мисли, видећи да све је варка, 

још дрхтавих пар уздаха из дубина тад изустих 

увидјевши да тај вјетар бјеше моја љубав жарка. 
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РАДМИЛА МАРКОВИЋ 

Мали Иђош – Србија 

 

ВЕЧНА ТАЈНА 

 

Ноћна тајна лебди 

 небеским свећaма, 

зора  је скрива  

тајном невидљивости, 

дан је чува од 

 знатижељних очију, 

она је чаробни 

 одјек у свемиру, 

топло дрхтање 

 у целом телу... 

Чврсто ме грли,  

ништа не говори,  

знам, ноћна тајна 

 у нашим душама 

вечито лебдеће  

небеским свећама. 
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РАДМИЛА МАРКОВИЋ 

Мали Иђош – Србија 

 

ЛЕТЊЕ МИСЛИ 

 

Летњег јутра, кадa  зора зори, 

Сунчев пољубац на супротној страни лебди 

грејаће и тебе, само стрпљиво чекај. 

Обгрли јутро, свим срцем поздрави нови дан… 

 

Када Сунце највише пржи, 

певај песме на струнама своје душе, 

за свој живот истрајно се бори 

сва твоја осећања нек чује цео свет 

смело стегни песнице, дижи до  неба, 

крени ка непознатим и освоји га, 

слабијег носи до планинског врха 

воли неверника кога судбина шамара. 

 

Увече црвеним сјајем последњи зрачак маше 

уживај у непостојећим варљивим пољупцима 

сапутника твог срца, чврсто грли и безмерно цени 

душу твоју нек нада испуни, Сунце ће поново сијати. 

 

Његов жути пољубац, није увек на супротној страни. 
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РАДМИЛА МИЛОЈЕВИЋ 

Параћин – Србија 

 

НАГОРКИЊА ВИЛА  

 

Све около чудесно се плави...  

Силно Пролеће васкрсава.  

У развигору бехари Вила Нагоркиња.  

Бљештавилом са чела јој дуга сија.  

Из сна буди горја тајновитим даровима.  

Све изворе узбудила пеном их разлива.  

Расповија латицама цвасти трава, 

мелемном искром преобиља.  

Из воде вечне плаветнилу искру  

шаље самом Сунцу, огњу вечном.  

Песмом развигора све пролећем буди.  

Покренула пчела рој на први пас.  

Славују дала најлепши глас  

Шуморе процвале траве, борови млади.  

С'рукама миља Нагоркиња Вила  

просула боје знакове обиља.  

Свака цветна чашка мириса је пуна.  

Сокови трава, жути маслачци.  

Све около чудесно се плави.  

Васкрсава, Пролеће силно, струјом новим.  

У мајском јутру  

замирисо багрем бели, пшеница зелени.  

Кроз развигор игра, пева у свом царству  

вечног раја Нагоркиња Вила. 
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РАДОВАН ЛЕПАНОВИЋ 

Корб – Њемачка  

 

КУД ЈЕ УШ'О 

 

Грли тата и милује 

свога сина Ацу: 

„Ускоро ћеш сине 

добит' малог брацу.“ 

Гледа момак 

мамин стомак 

док је тату слуш'о: 

„Знам куда ће изаћи, 

ал' куда је уш'о?“ 
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РАТКА МАРКОВИЋ МАРЈАНОВИЋ 

Црна Трава – Србија 

 

СА НЕБА ОДГОРЕ 

 

Чујем често 

са неба одгоре, 

како анђели бели 

о теби говоре... 

Од тог збора 

небо ми заблиста 

у лику мајке 

величанственом одиста. 

На том своду  

озвезданом 

цвет за цветом уокол', 

мирисима ублажава бол. 

Испод неба доле 

у двор усамљене куће 

чулно јеца лисје старе праске 

и уздише умируће. 

Слушам говор са неба одгоре; 

из прошлости 

сећања ме тугом свише, 

као лисје старе праске 

у јесени хладне кише. 
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САВО Д. ТЕОДОРОВИЋ 

Брчко Дистрикт БиХ – Република Српска 

 

ПЈЕСНИК НА ДНЕВНОМ РЕДУ 

 

Не бих желио да се ова појединачност 

претвори у случајност и грешку; 

да се различит приступ јавном казивању стваралачког 

прочита као бијег од нормалног; 

да се овај уздржани смијех поезије, 

али тријумфални смијех, 

не прочита као подсмијех само теби 

јер и у теби се видим сам... 

Желим, као што су и раније пјесници жељели 

пронаћи начин како у дебело ухо 

пресадити њежну ријеч. 

Желим да на стваралачки начин 

који ми Господ подари, 

избјећи улогу објекта 

над којим се врше опити. 

Не могу да се усагласим, 

не могу да пристанем, 

не могу да се сложим. 

Обожен, ако не могу да се искључим 

изван тог духа чаршије, 

могу бар пјесмом да се отмем 

од празног дневног реда, 

од приземности људске, 

баналности и некреативности 

У свакодневној еглени. 
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САВО Д. ТЕОДОРОВИЋ 

Брчко Дистрикт БиХ – Република Српска 

 

ТО ПОСЛИЈЕ! 

 

Прије и послије зла је добро. 

Прије и послије пјесме је поезија. 

Прије и послије гријеха је прочишћење. 

Послије кише 

Послије ноћи 

Послије несанице 

Иза мржње и увреда 

Иза свађе и прекида 

Иза падова 

Иза бола 

Иза свијести  

Иза несвијести 

Након попришта 

И након рата 

Након ништа 

Након стида 

Након глади  

Након рида... 

Послије заноса и пркоса 

Након наивности и површности 

Иза зависти, похлепе, свеједноће 

Иза великог праска и самоће 

Послије крви и првог вриска 

Након незнања и црвеног стиска 

Послије Дарвина и свих доказа 

Након суше и пустиње - оаза 



ГОРИ ЛИЛА УОЧИ ИЛИНА - 2022. 

 

 465   

 

Послије вина и њених кољена 

Послије: „Вољена!“ 

Послије буре 

Послије трагања 

Послије лутања 

Послије ране 

Послије слутње 

Послије шутње... 

Прије и послије пучине - острво. 

Прије и послије града - село. 

Прије и послије лажи - истина. 

Прије и послије човјека је Богочовјек. 

 

Прије и послије смрти  

Васкрсење. 
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САЊА МРКОЊИЋ МИКАНОВИЋ 

Бања Лука – Република Српска 

 

НЕДОСТАЈАЊЕ НЕПОЗНАТОГ 

 

Недостаје ми твој додир 

који сам осјетила само у сну 

Још увијек осјећам у срцу немир,  

иако никада ниси био ту 

 

Непознат глас одзвања у глави 

Недостајање моје,  

поново ми се јави!  

 

У једном погледу  

и свјетлост дана и тама ноћи 

Желим поново да видим  

никад виђене очи  

 

Желим да видим осмијех у трену,  

већ заборављам ту мелодију среће 

Сјећања ми полако вену,  

можда непознати љубавници постојати неће 

 

Чекам, а споро пролазе сати,  

тражим неког – не знам кога,  

али желим му своје срце дати.  

 

Док сањам – живим, дане не бројим,  

На крају, свакако, остаје само прах 

Осјећам непознате пољупце на уснама својим,  

на врату осјећам непознат дах.  
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САЊА МРКОЊИЋ МИКАНОВИЋ 

Бања Лука – Република Српска 

 

СУСРЕТ 

 

Милујеш ме погледом  

Интензивније него било ко додиром.  

Након толико жудње, коначно смо се срели 

Сад не знамо шта бисмо прије једно од другог хтјели.  

Остале су двије скоро пуне  

Шоље кафе поред нас,  

Лако заборављене  

Док су тијела једно у другом тражила спас.  

Око мене сулудо врти се све 

У твојим очима звијезде сијају  

Твоји пољупци мом тијелу као никад пријају  

Знам да више ништа неће бити као прије. 

Додирима је све речено,  

Све што смо некад пожељели  

Сада је остварено.  

Први секунд након буђења, још занесена сном  

Тражим тебе, док срце ми гори.  

За сусрет нам је требао тренутак бољи,  

Ниси више у загрљају мом.  
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СВЈЕТЛАНА ПУШАЦ РАДУЉ 

Верићи, Бања Лука – Република Српска 

 

КОРЕН СВИТАЊА 

 

У празно јутро, 

занемеше усне. 

Што хдедоше да љубе 

слободу у пољу. 

 

Из загрљаја 

распукла ружа, 

без милости сунца, 

улази у постељу 

ледене ноћи. 

 

Нема више изгледа 

да нам се сретну очи. 

Путеве наше лава засула. 

Бићемо прах,  

под точковима  

злог времена! 

 

Плачу црвени макови, 

вјетрови разносе одјеке. 

Процветаће бела ружа, 

из корена свитања! 
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СЕКУЛА НОВАКОВИЋ 

Ужице – Србија 

 

ТРИ ПРАСЕТА 

 

Три прасета мала, три брата по роду 

Размишљати стала да од куће оду. 

Родитељска кућа где су становали 

Беше топли кутак, али врло мали. 

 

И једнога дана, сити и весели, 

С торбом пуном хране пошли у свет бели. 

После дугог пута стигли шуми некој 

Од људи скрајнутој, у земљи далекој. 

 

Шума к`о из бајке, у њој пуно хране 

Јагода и жира има на све стране. 

На сваком пропланку расте сочна трава 

Куда год погледаш милина је права. 

 

Ту је још и извор бистре хладне воде 

И за пробирљиве има сваке згоде. 

Док се томе рају три прасета диве 

Одлуку донеше да ће ту да живе. 

 

Иза тога одмах и договор паде 

Да ће у тој шуми куће да саграде. 

У овоме месту, које нема мана 

Срећно ће да живе до судњега дана. 

 

А најмлађи Буца одмах рече браћи 

Своје време да неће узалуд да траћи. 

Од сламе ће себи кућицу да прави 

Неће овим послом дуго да се бави. 
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Каже слама штити од ветра и студи 

Зими док је хладно грејаће му груди. 

А у лето кад су велике врућине 

Промаје ће бити, имаће свежине. 

 

И средњи брат Дуца смислио такође 

До крова над главом што брже да дође. 

С весељем у срцу и корака лака 

Кућу ће да гради себи од дасака. 

 

У таквој ће кући на миру да спава 

Ни због чега неће да га боли глава. 

Кроз малени прозор, док лагодно живи 

Природи прекрасној он ће да се диви. 

 

И веома брзо, како су смислили, 

Два брата су себи куће направили. 

Онда запеваше сложно из свег гласа 

Громка песма њихова шуму заталаса. 

 

Потом заиграше ситно, брзо коло 

Од чега се тресло свуда наоколо. 

А у смирај дана, кад сунце залази 

Кренуше да виде где се брат налази. 

 

И нађоше Васу огрезлог у зноју 

Где од цигле зида чврсту кућу своју. 

Док уморни Васа зној са чела брише 

Два његова брата у смех ударише. 

 

„Е, наш драги брате, узалуд се мучиш 

Могао си од нас нешто да научиш. 

И да своју кућу ти брзо направиш 

Тешким пословима да се сад не бавиш“. 
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Најстарији брат им, без прекида рада, 

Са прекором рече: „Запамтите сада, 

У шуми на хиљаде опасности вреба 

Зато кућу зидати од цигала треба. 

 

Тек у таквој кући можеш миран бити 

Без бриге живети, лепе снове снити. 

Штити те од снега, ветрова и кише 

Шта се од тог може пожелети више“. 

 

И димњак озида, кућу прекри црепом 

У свему је учини сигурном и лепом. 

А на све прозоре стави капке јаке 

Да га увек штите од невоље сваке. 

 

Безбрижни дани кратко су трајали 

Нешто врло страшно браћа нису знали. 

Да у шуми борави и један вук стари 

Изгладнео и зао, крволок у ствари. 

 

Спазио је браћу, скочио од среће 

За вечеру имаће он месо прасеће. 

Баш ће бити дивно после дуге глади 

Када прасетином почне да се слади. 

 

Чим се спусти вече и ноћ тамна паде 

Крволочна зверка шуњати се стаде 

Око трију кућа где већ браћа спију 

И планове скова за брзу акцију. 

 

„Најпре ћу да освојим кућицу од сламе 

Тај посао биће веома лак за ме. 

И брвнара пашће без великих мука 

Шта ту има тешко за једнога вука. 
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Са зиданом кућом неће лако бити 

Ал` уз моју памет и то ћу решити. 

Смислио сам ово за похвалу сваку 

Већ видим прасиће у моме стомаку“. 

 

Најпре ће да покуша лукавством да уђе 

Без муке да продре у домове туђе. 

Ако то не успе, чему служи снага 

Већ да силом пређе преко туђег прага. 

 

Прво приђе кућици најмлађега брата 

И шапом закуца на његова врата. 

„Ко то куца позно?“ – викну сањив Буца. 

„Око моје куће ко се ноћас смуца?“ 

 

„Твој комшија први“, вук му смерно рече 

„Хајд` отвори врата, пријатно је вече. 

Да мало ћаскамо, да се упознамо 

Обојицу невоља довела је амо“. 

 

„О, суседе драги, видимо се сутра 

Госте само примам када свану јутра. 

Чим сунце огране код мене дођите 

И мој гост будите докле год желите“. 

 

Бес ухвати вука, одлаже се клопа 

Викну: „Врата отварај сад из ових стопа. 

Јер кад дунем снажно ја из мојих плућа 

На све стране летеће твоја бедна кућа“. 

 

Згрчио се Буца, остао без даха 

А зној га облива од големог страха. 

Вук удахну дубоко, мало се одмаче 

Дуну према кући што је мог`о јаче. 
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Врата излетеше к`о пушчано тане 

Слама се распрши на све чет`ри стране. 

Оно што се деси у сну се не снило 

Кућице од сламе није више било. 

 

А Буца заскича к`о што никад није 

И појури у мрак да се негде скрије. 

Истога тренутка и вук за њим скочи 

Разјапио чељуст, севају му очи. 

 

Већ осећа мирис најслађе вечере 

И спрема се да Буцу одједном прождере. 

Хитро бежи Буца (док вук за њим шљапа) 

Једва измичући из вучијих шапа. 

 

Док у својој кући Дуца мирно спава 

Из сна га пробуди цика и јурњава. 

Па изађе да види шта се то дешава 

И са ноћним миром ко се поиграва. 

 

Страшни призор пред Дуцом указа се тада 

Буца ће од вука брзо да настрада. 

„Хитај Буцо амо!“ – позва Дуца брата 

„Широм су ти моја отворена врата“. 

 

Чуо га је Буца, к`о стрела полете 

Испред вучјих шапа у кућу улете. 

Истога тренутка шкљоцну кључ у брави 

Буцино спасење од вука најави. 

 

Буца брату исприча шта се ноћас збило 

Са његовом кућом шта се догодило. 

Каже Дуца да ће све у реду бити 

Код њега ће од сада увек боравити. 
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Вук брвнари ваљда ништа неће моћи 

А ово зло време ускоро ће проћи. 

Тако браћа зборе, један другог теше 

Да ће све проблеме убрзо да реше. 

 

А када су уморни пошли на спавање 

На Дуциним вратима зачу се куцање. 

Запиташе браћа: „Ко си, хајде кажи?“ 

„Један путник намерник  преноћиште тражи“. 

 

„Сместа иди одавде, какво преноћиште! 

Остави на миру наше боравиште. 

Кућица је наша исувише мала 

И нас двојица смо у њу једва стала“. 

 

А вук тада заурла: „Да ли вам је јасно? 

Доста претварања, гладан сам ужасно. 

Срушићу вам кућу, појешћу вас, знајте 

Шта ће сада бити, ево, па гледајте!“ 

 

Опет снажно дуну, а ломљава јака 

Пропрати рушење куће од дасака. 

Док се ехо треска чуо са свих страна 

Истрчаше браћа из хрпе брвана. 

 

Јуре кући Васиној из петнијех жила 

Јер се смртна опасност над њима надвила. 

Васу је већ била пробудила бука 

Види браћу испред побеснелог вука. 

 

Отворио широм своја тешка врата 

Без престанка храбри два млађана брата. 

Утекоше браћа од страшне немани 

Која без вечере оста бесна вани. 
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Изгладнела звер је сасвим добро знала 

Да не може срушити кућу од цигала. 

Па одлучи да се који дан опусти 

Док опрез прасића мало не попусти. 

 

А када лукавство смисли  неко ново 

У посету браћи кренуће поново. 

Тад ће наплатити целу муку своју 

Што сад преживљава окупан у зноју. 

 

Пошто се одмарао неколико дана 

Вук одлучи да крене код три малишана. 

Приђе кући Васиној и покуца снажно 

И умилним гласом повика одважно: 

 

„Хеј, има ли кога у тој дивној кући? 

Ја продајем воће, да ли могу ући?“ 

Схватише прасићи, вук пред кућом вреба 

Сложно повикаше: „Ништа нам не треба!“ 

 

И вук виде да све иде наопако 

Да прасиће не може преварити лако. 

Онда спази димњак, у глави му сину 

Кроз димњак ће сићи по своју ужину. 

 

„Спустићу се код њих у кухињу право 

Ово не би смислио ни сам црни ђаво. 

Ти безобразници и не помишљају 

Да ћу по њих доћи док мирно ручају. 

 

Ручак ће им данас баш добро пресести 

Сву тројицу њих ћу одједном појести.“ 

И браћа зачуше како неко стење 

Док се са напором уз кров куће пење. 
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Погледаше кроз прозор и видеше вука 

Димњаку се ближи помоћу олука. 

Било им је јасно шта вук намерава 

И опасност да им тек сад прети права. 

 

Најстарији Васа најбрже се снађе 

Најбоље решење у тренутку нађе. 

На пећ поставише казан вреле воде 

За госта што им иде у походе. 

 

Када из оџака гладни вук изађе 

У кључалој води одједном се нађе. 

Од јаука његових кућа одјекује 

Колико урличе далеко се чује. 

 

Копрца се, скаче, све га редом боли 

За помоћ прасиће сад понизно моли. 

Није браћи било ни најмање жао 

Што је вук заслужио то је и нашао. 

 

Једва је искочио из казана врелог 

Скоро целог тела страшно опеченог. 

Изјури из куће, куда ће не бира 

Бежао је што даље, главом без обзира. 

 

Док је бежанија вукова трајала 

Браћа су се за њим грохотом смејала. 

Потом су живели срећни и весели 

А злог вука више никад нису срели. 
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СЛОБОДАН ЦВИТКОВИЋ 

Шид – Србија 

 

ТАЈНА ВИНОВЕ ЛОЗЕ 

 

Кад нас неспокој највише сатире, 

а црне мисли трасирају пут сузи, 

чаша вина помаже да спознамо, 

каква тајна лежи у виновој лози. 

 

Благодарна течност свима казује: 

„Из лозе мелем за душу настаје. 

Са њиме су мисли и лепше и боље, 

оно брише сетом оковане уздисаје. 

 

Дах милине из вина се диже, 

невољнику јад и тугу ублажава. 

Напаћена душа и не тражи више, 

само из срца чемер да избрише. 

 

Онај који воли, мора вино пити, 

после пуне чаше лепше снове сније. 

Своју љубав тад не жели крити, 

ко се коме свиђа вино разоткрије. 

 

Гутљаји вина окрепљују душу и тело, 

и помажу срцу у рађању лепих жеља, 

да с' вољеном живи у љубави и слози. 

То је тајна што се крије у виновој лози“. 



КПД „ВАСО ПЕЛАГИЋ“ ПЕЛАГИЋЕВО 

 

478 

 

СНЕЖАНА МИЛАНОВИЋ 

Цирих – Швајцарска 

 

РАСПЕТА СЕНКА 

 

Распета сенка, чувар поноћи 

крик ноћне птице у душу повија 

стежућ бројаницу амајлију свету 

са седам чворова ко птицу у лету. 

Распету душу молитвом крпим у име 

Оца и Сина, Богомајко заштити 

слабе од немани и хулних врлина. 

Молитвом светом светлошћу плетена  

у тридесет три чвора везана 

у зраку сунца са три прста стезана. 

Бројанице, моја заштитнице, амајлијо 

душом исплетена, чујем звона 

звонки глас ме буди, амајлијо, сенком 

разапета сачувај ме у времена тешка. 
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СПАСОЈЕ ЈОВАНОВИЋ 

Добој – Република Српска 

 

МИЛИЈАНА 

  

Планинама вјетар дува,  

Милијана овце чува,  

Говори јој мајка стара,  

Причувај се, кћери, од шумара.  

 

Милијана одговара,  

заљубих се мајко стара,  

пољуби ми младо лице,  

на катуну крај карлице*.  

 

Немам мира, немам санка,  

кад се сјетим тог пропланка,  

и наших загрљаја,  

док се душа,с' душом спаја.  

 

Планинама вјетар дува,  

нема овце ко да чува,  

Милијане више нема,  

шумареву кућу спрема...  

 

* карлица је дрвена посуда за млијеко  
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СТОЈАН КАШТЕРОВИЋ 

Брчко Дистрикт БиХ – Република Српска 

 

У МЕНИ 

 

Миришу у мени дуње и брескве 

и косе разбарушене њене, 

у моме оку шарени лептири 

и топлина хлада багремове сјене. 

 

У мојим мислима налазим снаге 

да шетам пољима кроз жита што зрију 

и тако будим успомене драге 

које се дубоко у мени крију. 

 

Њишу се у мени храстове шуме 

док у њежној души капа тишина, 

у мени небо и јата птица 

и с мајчиног лица осмијех се отима. 

 

Сокаци и травната раскршћа у мени 

скривају кораке давних радости 

у прољећној ноћи док пјесму пишем 

у себи враћам живот из младости. 
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СТОЈАНКА МАНОЈЛОВИЋ 

Добој – Република Српска 

 

КАЗНА 

 

Шта хоћете да вам кажем? 

Било је добро то што сте радили? 

Тражите помиловање или одговор? 

За ваше добро треба казна. 

  

Наше небо лијепо и чисто 

Резали сте као захрђалу жицу. 

Мостове на бистрим ријекама 

Златне као бурме вјенчане 

Кидали сте због опкладе. 

 

Знали сте гдје болесни леже 

Лијече се и пате 

Ви сте им рушили животну причу 

И убијали уснуле наде 

 

Сјећању на Хитлеров злочин 

Откинули сте руку. 

Бијеле капе китили сте цвијећем 

Са поља црвеног од крви. 

 

У светињама старијим од султана 

Гарежом иконе запрљали, 

Тамо гдје се дјеца уче 

Знању вјери и науци 

Рушили сте кровове, сипали зло 

Отворили стотине рана. 
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Нисте гледали колико је сати 

Да ли је дан или је ноћ 

Покушали сте покидати везу 

Са људима који воле живот 

Који раде и поштују друге 

Показали сте злочиначку моћ 

 

Покушали сте узети рај 

Али су вам дошле црне ноћи. 

Годинама ви сте прљави и мали 

Нас живот учи опраштању. 

 

Наше небо је сунце обасјало 

Ми имамо нове мостове и школе. 

Наша дјеца школована 

Болесне лијече. 

Иконе су нам вјером намирисане 

Србијом се пјесма чује. 

Вама злотвори нема помоћи. 

Само казна. 
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СТОЈАНКА МАНОЈЛОВИЋ 

Добој – Република Српска 

 

ПРИЧА 

 

Вечерас бих ти пред спавање 

Испричала истиниту причу сине 

Имам жељу. 

 

Бар да ти на тренутак вратим 

Сјећање на љепоту живота 

Живота стварног. 

 

Да чујеш вриску и дјечији смијех 

Да чујеш плач ил' пјесму на јави 

У сјају живих боја. 

 

Да ти оживим сјећање на оца 

Његов глас и загрљај 

Као да је ту. 

 

Прича би моја трајала дуго 

До поноћи, можда и дуже 

Имам садржаја. 

 

Причала би, али гласа немам 

Само ћу те узети у загрљај 

Пољубити за лаку ноћ. 

 

Не могу те помиловати,  

Опрости, 

Руке су ми мокре и горке... 

 

То је прича. 
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СУЗАНА ТЕОФИЛОВИЋ 

Добој – Република Српска 

 

ЖИВОТЕ, ХВАЛА ТИ 

 

Удишем мирис бијелог прекривача  

и ослушкујем кораке у снијегу, 

понеки танани звук допире из шуме 

и распростире се у снијежноме даху. 

 

Овдjе је душа моја, простог и сеоског бића, 

попут кисика треба јој сунца, шуме и прољећа, 

да се огрне безграничном божанском љепотом 

док испија радости драгог мјеста. 

 

Ту осјетим потпуност свога бића.   

Ту је мајка, дjетињство и инспирација. 

На мјесту гдjе моје очи и срце виде пресликано небо, 

и чују звуке хиландарске, 

док везујем душу с небом, Господа за опрост молим. 

 

Животе, хвала ти, на свакој љепоти 

док нам лице миловати знаш 

и кад муке стегну да све сапереш 

чистотом и свјежином, 

а да умијем из свега осмијехом  

да се извијем и сунцу крила раширим  

ко сво биље испод бијелог прекривача. 
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ТАМАРА ДРАГИЋ 

Бања Лука – Република Српска 

 

БОРА 

 

Још једна бора на сненом лицу 

Памти улице, сваки твој траг 

И свака зора личи на убицу 

Који ми тихо прелази праг 

 

Још један уздах из ломних груди 

Нестаје негдје, без трага, гласа 

Иако ново јутро се буди 

Не нуди више наде ни спаса 

 

Још једна мора нестала с тамом 

Обриси суза у влажном оку 

Зашто се зовем својом и самом 

И копам ову рану дубоку 

 

Још један корак којим смо даље 

Један од многих у тужном низу 

Зашто ми небо олују шаље 

Кад само желим да си ми близу 
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ТАМАРА ДРАГИЋ 

Бања Лука – Република Српска 

 

ПОД КОЖОМ 

 

Под кожом тече умјесто крви 

Сво оно давно нестало вријеме 

И поглед бола, загрљај први 

Прошлост далека и сјене њене 

 

Под кожом гори умјесто ватре 

Давнашњи срца самотног жар 

Па кида мисли, а тијело сатре 

И ломи наду к'o стару ствар 

 

Под кожом живе сви они дани 

Док лију ове суморне кише 

Да ли смо с неким или пак сами 

Уопште није ни важно више 

 

Под кожом тиња још нека свјетлост 

И не да тами да је угаси 

Можда ће једном и знати неко 

Рањену душу туге да спаси 
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ХАЏИ КОВИЉКА ИЛИЋ 

Јагодина – Србија 

 

СЈАЈ ВОШТАНИЦЕ 

 

Сјаји пламен воштанице,  

стиже тренутак ужaсa. 

Моје тело у страху обамре,  

само два ока немоћна 

доле поглед спустише. 

Два црна ока твоја  

што се заувек склопише. 

Трагајући по дубини мисли  

спусти се рука судбине 

и загрли ме као најдраже. 

Не могох да вриснем,  

у страху од њене руке,  

врисак ми у грлу стаде. 

А сјај свеће, као стрела,   

у таму мојих очију зари се. 

И дан постаде ноћ, а ноћ туга.   

У трену, твоја два ока  

заискрише у врелу мога јаука.  

Засијаше у тами моје душе,  

као две звезде у ноћном мраку. 

Свест се испуни празнином,  

а тама ужасом завлада. 

Вриснух од туге и бола,  

у бескрајно вечном простору 

изгубише се тонови мојих вапаја.  

 



КПД „ВАСО ПЕЛАГИЋ“ ПЕЛАГИЋЕВО 

 

488 

 

Наста тама успаване свести  

и утихну осећај стварности.   

Али пламен воштанице  

у јаву ме врати. 

У грлу тишина, на тренутак  

изгуби се и мој глас.  

Из страха, речи ми  

недоречене остадоше. 

Дрхтави сјај воштанице у руци  

показа ми пут без повратка. 

Пут ка вечности без страха,  

где у срцу тишине, у трену, 

изгуби се и задња нада. 
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ЦВИЈЕТИН БАЈА ЛОБОЖИНСКИ 

Лаћарак, Сремска Митровица – Србија 

 

ТАЈНА 

 

Упорно хоће разуздан ветар 

да ми из срца украде тајну, 

па да је вешто одува у етар 

и распрши моју тугу очајну. 

 

Настаде тајац, тишина, мук, 

осећа срце да га ветар куша. 

И док се дуга повија у лук 

одаде се моја рањена душа. 

 

Врелу сузу обрисах кришом, 

слабост моју да не сазна она. 

Молим дугу испирану кишом 

да нам буде у љубави спона. 

 

Драга не зна да ми срце јеца 

оковано болом у чемеру туге. 

Зовем Бога и вољеног свеца 

да ме носе небу испод дуге. 

 

Да ми жељу бар испуне ову 

да не венем без љубави њене, 

па још данас да ми је позову, 

да поврате снове изгубљене. 

 

Хајде ветре, разуздани друже 

носи тајну и разгласи светом, 

њене руке можда се испруже 

па пригрле са срећом отетом. 
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ЦВИЈЕТИН БАЈА ЛОБОЖИНСКИ 

Лаћарак, Сремска Митровица – Србија 

 

ТРАЖИМ ... 

 

Тражим у тами обрисе среће, 

у ветру тражим мирис љубави. 

Тражим, а знам никада неће 

у оку заблистати увојак плави. 

 

Тражим свитања наших снова, 

те слатке непроспаване ноћи. 

И тражим опет јутра нека нова 

у нади да ћеш од некуд доћи. 

 

Тражим ноћима месечев сјај, 

а међу звездама у сну лутам. 

Тражим залудно, слутећи крај, 

док у чежњи немоћно плутам. 

 

Трагове твоје узалуд пратим, 

ветар ми залуд мирисе доноси. 

Тражим срећу, али ћу да патим 

за тим плавим увојком у коси. 
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ЧЕДОМИР Б. ШОПКИЋ 

Скопље – С. Македонија 

 

ЗАГРЛИ МЕ 

 

Док пролазиш мојом улицом, 

у мислима твојим даљина спава  

и одзвања мук ретке тишине, 

ти животе мој, слушаш речи, 

све речи које ниси изговорила мени... 

 

Док у зачараном кругу мисли, 

твојих изгубљених идеала,  

наслањаш главу на моје груди, 

и желиш да многи завиде нашој срећи 

онај мост од снова само нас спаја. 

 

Док те гледам како да ти терет обавеза олакшам 

који би многе сломио, 

док те гледам како осмехом газиш стоноге очаја, 

док те гледам и хватам још више светла 

у твојим очима тражећи искрицу радости, 

док размишљам да подметнем своју душу 

ти ипак корачаш у ведром дану. 

  

Док ти дотичем лице, 

покушавајући нежношћу исправити боре, 

док ти склањам најнежније праменове косе са чела 

не реметећи твој мир или немир 

додирујем ти врх носа.  
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Загрли ме управо сада чврсто  

баш у овом тренутку 

док ми не дајеш да одем, 

да секунду послије не останем ти само успомена... 

 

Загрли ме да прође, све што боли, 

да јуче, остане јуче, 

да заборавимо старе успомене, 

да почнемо стварати нове, 

док старимо заједно са душом детета.  
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ЧЕДОМИР Б. ШОПКИЋ 

Скопље – С. Македонија 

 

ЗБОГ ТЕБЕ 

 

Због Тебе, 

што ниси једноставна,  

него савршена,  

рођена са сунцем на челу, 

те волим, 

у твом наручју се сваког јутра будим 

са својим мислима, 

и име ти изговарам у сну, 

у овим пустим ноћима... 

 

Због Тебе, 

Што не наређујеш, него управљаш  

с пламеном у очима, 

цртеже с твојим ликом качим 

по мојим прљавим, 

избледелим зидовима, 

и твој облик, 

од глине жеља правим, 

мојим 

невештим рукама... 

 

Због Тебе, 

што ни си се поново родила,  

него си у сталном цветању 

сијаш ми светлошћу у мојим очима 

и растапаш ме у загрљају  

на твом прозору 

што уздахом замаглим, 

једно срце ти нацртам, 

и жеље ти оставим, 
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па се кришом, 

искрадем из твог дворишта, 

лагано, 

на прстима... 

 

Због Тебе, 

Зрела жено, скуп свих могућих лепота... 

Што си улила мир у моју душу, 

Ти си ми тако 

Велика тајна, 

јер ти никада 

нисам рекао, 

ко је онај, 

заљубљени човек, 

који те сву ноћ чекао, 

да ти срце поклони, 

да милост потече  

низ жилама задрхтавим  

у теби... у мени... 

И да нестанем... 

 

Због Тебе... 

Само Због Тебе... 

Јер си жена... 

Само мени посвећена... 
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Књижевни радови 

ученика 
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АЊА ЈАКОВЉЕВИЋ 

Пелагићево – Република Српска 

 

ДЕВЕДЕСЕТ ДРУГА 

 

Био је то мрачан дан, 

наша војска у бездан се баца, 

низ лице тече крв српских бораца. 

 

А челична киша удара о тло. 

јунаци газе по крвавом снијегу, 

срце им је лудо ударало, 

док су беспомоћни већ у бијегу . 

 

Стоји Милан чврст као стијена, 

зна за шта се бори, 

за своју отџбину,  

и све које воли. 

 

Била је то борба дуга, 

и та мрачна деведесет друга, 

борио се јунак до бесвијести, 

а сада лежи окрвављеник пести. 

 

Заврши се пут човјека одважног, 

храброг, високог и снажног, 

нема га више ал' свак му се диви, 

и у моме срцу он вјечно живи.  
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ГОВРО РАДИВОЈЕВИЋ 

Пелагићево – Република Српска 

 

ПОГЛЕД МОЈЕ МАЈКЕ 

 

Моја мајка се зове Мирјана. Има кратку плаву косу и 

округло лице. Очи су јој зелене боје и њен топли поглед 

мени значи све. Кад се загледам у те сјајне блиставе очи и 

зароним у њихову дубину, видим бескрајно море љубави 

чији ме таласи љуљушкају њежно и ја се осјећам 

заштићено и сигурно. 

Остали су ми у сјећању немили дани када сам био 

болестан и у мајчином погледу бих прочитао оздрављење. 

Када би ме погледала, онако брижно, топло и охрабрујуће,  

ја бих истог трена био боље. Осјећао сам да сам некако 

јачи и да могу све да преболим. 

Прије поласка у школу био сам много несташно дијете. 

Често сам упадао у невоље и задобијао различите повреде. 

Плакао сам јер ме је бољело, али моју мајку бољело је 

знатно више. Видио сам то у њеним очима. Сузе су јој 

клизиле низ лице док ме чврсто држала за руку и храбрила 

топлином сузних очију. 

Из њеног погледа сијала је свјетлост која је њежно 

додиривала и миловала болна мјеста и зацјеливала рану. 

Када сам полазио у предшколско, мама ме одвела први 

дан. Било ми је тешко, а и многа дјеца су плакала. Али 

када сам погледао у мајку и она у мене, у њеним очима сам 

видио да ја то могу и да желим, и да ћу бити добар ученик. 

И тако је и било. 

Када сам радио школске задатке и учио све лекције, 

њен поглед ме увијек пратио и уливао ми снагу. Те благе 

очи су ме својим погледом миловале, тјешиле, ако сам 

имао некакав проблем, пратиле у сваком тренутку и онда 

када нисмо били заједно. 
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Само када погледам очи своје мајке, ја се истопим од 

радости и милине. И тада осјетим да њено срце куца за 

мене и моју сестру. Не мора ништа рећи, довољно је да ме 

погледа и све је потпуно јасно. И колика је њена љубав и 

брижност, и посвећеност, и стрепња да ми се нешто не 

деси, и све остало. Њен поглед је рјечитији од хиљаду 

ријечи.  

У мајчином благом погледу ја видим да је она моја 

добра вила и мој анђео чувар. И захваљујући томе, ја сам 

једно срећно дијете и своју мајку волим до бесконачности. 

Хвала јој што је баш она моја мајка. 
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ИВАНА КАЛИНОВИЋ 

Пелагићево – Република Српска 

 

КЊИГА МЕ НАУЧИЛА 
 

Свака књига носи неку поруку и из сваке научимо нешто 

ново. Све оне имају своју причу, некада сличну нашој, а 

некада потпуно другачију. Од малена смо окружени књигама. 

Прве књиге су бајке које нам родитељи читају пред спавање, 

док смо још мали. Или би требали да читају! Затим књиге из 

вртића, сви уџбеници који нас прате кроз школовање, лектире 

које се често не читају радо, али би требали. Ученици нису ни 

свјесни шта пропуштају. 

Поред свих ових ,,обавезним" књига, сматрам да свако 

треба да прочита нешто ,,за своју душу." Ту бирамо сами, 

жанр, врсту дјела, број страница, а све вођени личним 

афинитетима. Некада нас привуку саме корице књиге, иако 

наш народ каже: ,,Не суди књизи по корицама."  

Књига која је на мене оставила снажан утисак, књига која 

ме припрема за живот и књига која је покренула најискреније 

емоције у мени је ,,Ламбамбу", збирка пјесама младе 

пјесникиње Сање Д. Микић. Ту књигу нисам лично 

проживјела нити осјетила на својој кожи, јер сам још млада, а 

вјерујем да ме то чека у будућности. То је књига о љубави, 

најљепшем осјећању и највећој емоцији. Открива и њену 

другу страну, да није увијек све савршено и да, ако желимо 

упознати некога, морамо скинути розе наочаре. Све те 

идеализације пропалих љубави остављају утисак и на 

читаоце. У пјесми ,,Писмо љубави" види се да и највеће 

љубави могу да се заврше. Да остану у свијету маште и снова, 

али да и даље слутимо те особе. Да памтимо обећања, имена 

која смо планирали дати дјеци, ту једну адресу... Док у пјесми 

,, Упропастио си ме за све мушкарце" се огледа колика је 

снага и сила љубави. Како Сања каже: ,,Памтим нас на 

почетку, онда кад... Упропастио си ме за све мушкарце, онда 

када си ме навикао на то да сам аристократски лепа, када си 
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ме гледао тим очима као да сам посебна, као да сам уметност 

са неког другог света. Упропастио си ме јер други немају те 

навике, и када воле, некако су ваљда већ осакаћени, па су 

зато и тиши." Љубав носи те неке навике које немају сви, 

можда чак и они који су их некада имали. Али без обзира на 

бол усљед раскида ,,Прва увек прва остаје". Та туга коју 

остави прва љубав нас само јача за оне које нас чекају. 

Пјесникиња ту особу која јој је била све пушта да оде, 

ословљава са принче, а тај принц је оставио болну празнину. 

Док ,,Моја нијанса сиве", односно Сањина, ствара те 

принчеве тамо гдје их нема, а сама их је пустила да оду. Ипак 

фале.... Просто се навикнеш на нечије навике, да опрашташ 

грешке и да се будеш крај тог некога. И у том сивилу видиш 

дугу која кад-тад посиви. Али пустимо то, треба да живимо у 

тренутку, јер се никада више неће поновити. А та ,,Бивша 

љубав у доба короне" сјећа на то да смо знали када јој је 

,,срце прескакало" или које су их пјесме ,,бедачиле". Опет са 

друге стране, током времена, тим вољенима можемо рећи 

само ,,Бледиш". Навикнемо се да тих особа више нема, 

заборавимо чак и оно када су нам окренули леђа! Љубав, у ту 

ријеч од пет ,,обичних" слова стало је толико тога 

,,необичног". Љубав је покретач свега, али ако нисмо 

довољно опрезни, можемо је видјети у потпуно другом 

свјетлу, ломилац срца. 

Кроз ову књигу сам научила да се не стари уз особу која 

нас је највише вољела, већ уз особу чија је доза поштовања 

једнака љубави коју нам упућује. Остаје се са особом која 

цијени наше врлине и прихвата наше мане. Памтићу стихове 

из ове књиге подвучене зеленим маркером, и као упозорење 

носићу је у џепу на срцу. Захвална сам што ме је увела у овај 

свијет, и вјерујем да ћу спремнија дочекати љубавне олује и 

изазове који ме у будућности очекују. А ко зна, можда и ја 

једног дана будем писала своје утиске...  
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ИВАНА КАЛИНОВИЋ 

Пелагићево – Република Српска 

 

МОЈ НАЈТУЖНИЈИ РАСТАНАК 

 

Сваки растанак боли, а у животу их је много. Датум 

растанка остаје тамо дубоко, а са њим и особа и сваки 

тренутак проведен са њом. 

Ја сам таква каква јесам. Што би рекао Алекса 

Шантић: ,,Не плачем само с' болом свога срца". Саосјећам 

туђу бол, а своју живим. Тог четвртог августа бол је 

настанила моје срце и мисли, а да се бар са њом могу 

растати као са особом уз коју сам одрасла. Ријеч је о мојој 

баки. Од малена, мене и моју браћу чувала је она, наша 

драга баба Зорка. Заједно са мном је учила пјесмице и 

преслишавала ме. Заједно смо читале молитве, а понекад 

сам спавала са њом. Учила ме да плетем, мада ми то није 

баш ишло. За рођендан сам увијек добијала нешто што је 

њен ручни рад и то је вриједило више од свега. Поносила 

се са мном и вјеровала да могу постићи све. Заједно смо 

ишле свуда. Она није хтјела нигдје без мене. Заједно са 

бабом сам читала лектире, а све старинске изразе ми је 

објашњавала. Вољела сам да слушам приче о њеном 

животу, њеној породици, рату, мојим прецима и много 

чему. Откако сам кренула у школу није прошао дан да ме 

није питала шта има ново и како сам провела дан. То ми 

јако недостаје. Њена болест је трајала од априла до августа. 

Тада је било обрнуто, ја сам била та која је нон-стоп 

запиткивала. Откако је преминула, знала сам да ништа 

неће бити исто. Често ми дође у сан или ми се причини. 

Ухватим себе како кренем према њеној соби и сваки пут 

изађем разочарана. Понекад помислим да је све ово један 

грозан сан из ког ћу се пробудити и загрлити је. Нажалост 

не, више никада, бар у овом животу. 
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Она сада плови небеском лађом. Сигурна сам да је Бог 

опомиње да се не осврће много, јер смо добро, и да је 

убјеђује да ће нас све загрлити једног дана. Са друге 

стране, вољени никада не умиру, они живе у нама и кроз 

нас. Чекам наш нови сусрет када ћу је опет загрлити и када 

ће мојој тузи доћи крај. 
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ИЛИЈА ЂОРЂИЋ 

Пелагићево – Република Српска 

 

НА КРИЛИМА БИЈЕЛОГ ОРЛА 

 

Лети, лети 

орле бијели, 

нека те види  

свијет цијели. 

 

Да на теби  

летим и ја, 

док нам златно  

Сунце сија. 

 

Лети, орле,  

док не видим све крајолике 

наше моћне 

Српске Републике. 

 

Лети, док не видим заставу часну, 

док не видим гробове оних  

који су за црвену, плаву и бијелу  

дали своју главу. 

 

Док не видим Цркве пречисте 

гдје се скупља Богољуба дружба 

и гдје на празник Господњи 

обавља се служба. 

 

Па ме води, двоглава птицо, 

гдје се бистре сјајне ријеке, 

украси као челично ордење 

наше Српске Републике. 
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Да видим са висина твојих 

богата поља пшеница, 

што се златом купају у Сунцу 

српких равница. 

 

Па одлети, моћна птицо, до планина и гора, 

што хајдуцима гнијездо су биле, 

до планина и гора,  

које су славних борби и јунаштва свједоци биле. 

 

Сад ме води... 

Желим да видим и улице и зграде,  

да се нагледам добрих људи,  

великих срца  

и љубављу пуних груди. 

 

Пуштам те, моћна птицо! 

Лети, орле, куд ти крила воле! 

Ја остајем на српском тлу, 

не напуштам Републику Српску, моју отаџбину! 
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ЈОВАНА ЗОРАНОВИЋ  

Пелагићево – Република Српска 

 

ПЕЛАГИЋ ВАСА 

 

Пелагић Васа 

Био је прави даса, 

Прва класа, 

Нико му није био ни до паса. 

 

У Пелагићеву се родио 

И за њега чуда створио, 

Србе је волио и за њих се борио. 

 

Био је народни доктор 

И њихов добротвор, 

У Москву је крочио 

И револуцију уочио. 

 

Своје ђаке је бранио 

И за казну није марио, 

Пред судом је храбро говорио 

и Бога за спас молио. 

 

Давне 1899. десила се туга 

Пелагићево изгуби вољенога друга, 

Његово тијело још у затвору стоји 

И чека да се у родно село врати и коначно упокоји. 
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ЈОВАНА ТОМАНИЋ 

Пелагићево – Република Српска 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК – НАШ ПОНОС 

 

Народ се изборио 

за своју слободу, 

за српски језик, 

који је у аманет 

оставио српском роду. 

 

Чувамо српски језик, 

он је наш понос и дика, 

иако нас моћници прозивају 

и на нашу Републику Српску 

дигле се хајке и вика. 

 

Ми говоримо српски, 

ћирилицом пишемо, 

чувамо језик као очи, 

српски размишљамо 

и српски дишемо. 
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ЈОВАНА ЋИРИЋ 

Пелагићево – Република Српска 

 

ТРАЖИМ ПОСЕБНО ИМЕ ЗА ВОЉЕНУ ОСОБУ 

 

Сједим и размишљам. Не допада ми се када о њему 

причам, па кажем моја симпатија. Знам да би требала наћи 

неко посебно име. За мене није посебно име, није душа, 

мада је, морам признати лијепо. Али, некако је истрошено. 

Многи то говоре, а ја не желим да се понови. Док тражим 

то посебно име, осјећам да је то немогућа мисија и нимало 

лак задатак.  

Моја другарица каже и стално ми понавља да је то 

неважно и говори ми да не трошим узалуд вријеме, јер то 

није толико важно. Али ја не мислим тако. Могу га звати и 

правим именом, а то је опет тако глупо. Кренула сам у 

потрагу за тим именом, јер, ето, превише сам се заљубила. 

Он је у мојим очима савршенство свијета, јер га неописиво 

много волим. Толико има тих посебних имена да може 

стати у роман. Али, опет га је тешко наћи, да је посебно и 

непоновљиво, име које још није чуо свет.  

Можда да га назовем мишић, јер је низак, то име је 

слатко и некако, описује га. Знам да ће порасти и бити 

висок, па му ово име не приличи.  

Можда бих могла да га зовем срце, али то је често име 

и не долази у обзир. Срце је главни орган у телу, оно даје 

живот, а и моје срце куца за њега. Али не куца само за 

њега. Ту је и моја породица, моји пријатељи и многи други 

које волим.  

Можда душа? Не, превише је отрцано и поновљено. 

Ми заволимо душом, а и уз то заволимо и другу душу. Ја, 

једноставно, не заволим душом у почетку, као у овом 

случају. Треба ми много времена да заволим право, 

истински, онако из дубине душе, што тренутно није случај.  
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Сада ће те се зачудити, али пронашла сам право име. 

Много је чудно и нема везе са овим досад наведеним. 

Звучаће смешно, али одлучила сам да то посебно име буде 

купусчић. Зашто? Првенствено јер обожавам купус и 

салате од купуса. Шала, наравно. Он је мени дао име по 

једној воћкици, па рекох да ја њему дам по поврћу. Име 

купусчић за мене има битан значај. Мој дјед ме читав 

живот звао мали купусчић, јер сам као мала много јела 

купус. Кад кажем много, мислим превише. Дао ми је тај 

надимак из још једног разлога који ми нажалост никад није 

рекао. А признајте, колико је чудно, толико је у исто време 

и слатко.  

Ја и даље нећу престати тражити то посебно име, 

макар ми требао читав један вијек.  
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НИКОЛИНА МИШИЋ 

Пелагићево – Република Српска 

 

МОЈ НАЈТУЖНИЈИ РАСТАНАК 

 

Растанци су чудне ситуације у животу. Они нас 

остављају без ријечи, збуне нам осјећања и нису нимало 

пријатни.  

Након одржане сједнице школског вијећа, моја 

најдража наставница Рада ми је саопштила радосну вијест 

да не иде још у пензију и да ће ми бар још једно 

полугодиште предавати мој омиљени предмет математику. 

Искрено сам се обрадовала, јер она ми је најбоље знала 

објаснити област коју прелазимо. Она ме знала 

мотивисати, разумјети, савјетовати, али и научити много 

тога осим математике. Почела је школска година, сви 

срећни, школа нам се реновира, али највише је била срећна 

моја наставница Рада, била је задовољна и срећна што ће 

нам бити бољи услови за даљи рад. Тог четвртка на час 

математике нам је дошла наставница Рада болесна. 

Сутрадан ми је мама саопштила да је позитивна на вирус 

корона. Много ми је било жао не слутећи да сам је тог 

четвртка последњи пут видјела. Све се брзо дешавало, 

погоршавање њеног здравља, одлазак у болницу. Била сам 

много тужна и забринута, али сам се потајно надала да ће 

оздравити и да ћемо наставити гдје смо стали. 

Припремајући се за час физичког, наставник нам је 

саопштио да нас је заувијек напустила наставница Рада. У 

глас смо скоро сви плакали, али ја у то нисам била 

сигурна, јер је она јака. Мало касније је дошла наставница 

Марица и то ми потврдила. Била сам неизмјерно тужна, у 

тој секунди сам се присјетила свих дивних тренутака са 

њом проведених од мог рођења, а којих више никада неће 

бити. Дан сахране је био уједно и наш растанак заувијек. 
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Био је то најтужнији дан за мене и моју породицу, али и за 

цијелу нашу школу и мјесто у којем ми живимо. 

 Сада кад пишем овај састав, свјесна сам да не могу да 

је вратим, видим, ни да је чујем. Успомене ће увијек да 

трепере јаком свјетлошћу да мени да снаге за оно што сам 

јој обећала, и да оправдам њен уложен труд за мој успјех у 

животу. Хиљаде неизговорених ријечи остале су заувијек 

заробљене у мени. Заувијек ћу је се сјећати! 
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НИКОЛИНА ТАТОМИРОВИЋ 

Пелагићево – Република Српска 

 

ТРАЖИМ НАЈЉЕПШЕ ИМЕ ЗА ТЕБЕ 

 

Опрости, опрости за све ружно што сам помислила о 

теби, или што сам у афекту случајно изговорила. Мој ум је 

сада пробудио сваку своју ћелију и неће се смирити док не 

добије оно што жели, а то је опрост. 

Она снажна љуштура и самоувјерена, отресита 

личност су се сломили, остала је само крхка, јадна душа. А 

моје срце покорно куца само за тебе. Мој јастук је постао 

хладна локва, збох тебе, кривица је твоја, али мени то није 

битно. Извињавам се зато што прије нисам схватила да си 

ми ти све што имам и да си увијек ту кад затреба. Зато, 

извини, заиста, жао ми је.  

Тек сада схватам да си ти свјетлост која ми је 

потребна, ти си центар мог универзума, ти си најсјајнија 

звијезда на мом тамном небу, најбистрија кап воде у муљу, 

једино живо биће у мом Мртвом мору, највиши врх моје 

равнице.  

Тешко је рећи колико ми значиш. Та ријеч, некако је 

недодирљива. Као да виси ту, испред мене, а ја је не могу 

дохватити. Није довољно само да кажем да си ти једина 

игра у овој монотонији, мој бијег ка одмору или лице које 

изазива подрхтавање мога срца. Толико назива у овом 

нашем милом језику, а довољно савршеног за тебе нигдје. 

Толико ријечи, прелијепих и сликовитих, али оне коју ти 

заслужујеш нема. 

Проклете ријечи. Ријечи, ријечи, ријечи... Можда се 

превише оптерећујем њима, можда је понекад једнако 

снажно само шутјети, раширити крупне очи и топло 

гледати.  
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САРА ЈОВИЧИЋ 

Пелагићево – Република Српска 

 

ПОСЕБНО ИМЕ ЗА ПОСЕБНУ ОСОБУ 

 

Сва имена су посебна на неки свој начин, то јест свако 

име има своје значење илити разлог због кога неко носи то 

име. Сви људи би за своју вољену особу жељели неко 

посебно име, који ће изразити своју љубав према тој особи. 

Тако и ја данас крећем у потрагу за неким посебним 

именом за једну моју вољену особу, а та вољена особа 

јесте моја мама.  

Цијели свој живот мајку смо звали „мамом.“ Сада нам 

треба неко име достојно наше маме, како би јој захвалили 

за све што је до сада урадила за нас. Када бих је назвала 

срећом, ма достојно је то име за њу, међутим не траје срећа 

заувек, ниси заувек срећан. 

Када бих је назвала заштитником? Наравно да је и то 

достојно име за моју маму. Она ме штитила све ове године, 

али ја ипак тражим неко њежније име, неко које пристаје 

жени. Када бих је назвала својим срцем, било би и то добро 

име, али срце ће једног дана престати да куца, и пустиће 

нас, а мајка чак и кад оде на други свијет ће увијек бити уз 

нас.  

Знам! Коначно сам пронашла право име за своју маму! 

Зваћу је својим анђелом, јер она и јесте мој анђео. Баш као 

кад анђео бдије над човеком и спречава да ми се догоди 

нешто лоше, тако и она чува мене и штити ме, такође, као 

и анђео. Моја мама има чисту и добру душу.  
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САША ТРНИНИЋ 

Пелагићево – Република Српска 

 

ЈАСЕНОВАЦ СЕ НИКАД НЕ СМИЈЕ ЗАБОРАВИТИ, 

НИ ПОНОВИТИ 

 

Јасеновац. Нема човјека који није чуо за ову највећу 

масовну гробницу српског народа. Име које у свима нама 

буди ужас, згрожавање, бол и на крају бијес. 

Ово је логор смрти, јер се у њему ништа више није ни 

дешавало. Био је на територији Независне државе 

Хрватске, најстрашнији логор у цијелој Европи. Највећи по 

броју заробљеника и по броју жртава које су тамо 

мученички страдале. Срби, Роми и Јевреји сматрани су као 

народ нижег реда. Страдали су  недужни људи, жене и 

дјеца који су мучени на најгори могући начин. Мајке су 

раздвајали од нејаке дјеце, а ако би се опирале томе, одмах 

су их убијали док су то дјеца нијемо гледала. Мучили су их 

глађу и жеђу, везивали жицом, боли ножевима, ударали 

маљевима и чим год стигну. Какав је то човјек који убије 

дијете, дијете које га гледа тужним преплашеним почима, 

очима које још нису одсањале своје снове. То није човјек, 

то је монструм! И опет ми није јасно како једно људско 

биће може да убије друго биће на свиреп начин и да са тим 

живи. Да ли ти монструми имају своју дјецу? Какви су они 

очеви? Најежим се од саме помисли на те ужасне слике 

које ми навиру испред очију. Не могу, а да се не запитам, 

зашто? И одмах се у мени јави бијес. Зашто је тај злочин 

остао некажњен? Постоји ли правда на овом свијету? 

Остаје и даље Градина, највећа масовна гробница 

српског народа. То се никад не смије заборавити. Тај 

спомен нас и све будуће генерације мора подсјећати на 

злочин који се десио и да се то никада више не понови. Бар 

толико дугујемо нашим невиним жртвама. Нека почивају у 

миру. 
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СУАНА МИЛКИЋ 

Пелагићево – Република Српска 

 

ВАСО ПЕЛАГИЋ 

 

Већ дуго ти гледам спомен Васо, 

како стојиш поносно пред школом, 

лијевом руком показујеш знање, 

а десном према свом народу поштовање. 

 

Али има нешто што ме мучи, 

чему ли тај поглед у даљину, 

је ли тамо боље него овдје? 

 

Жао ми је, жао Васо 

што нису сви људи као ти. 

Што нису сви праведни? 

 

Ти си био народни учитељ и љекар, 

сматрао си да је дужност бити здрав, 

за свој народ у затвору си био, 

и тамо до смрти боравио.  
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аналитичар за обраду вода. Ради у руднику 

олова и цинка Сасе, заједно са осталим патуљцима Сребренице. 
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КПД „ВАСО ПЕЛАГИЋ“ ПЕЛАГИЋЕВО 

 

518 

 

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. 

 

АНА МИЛИВОЈЕВИЋ, Доња Мутница, 

Параћин, има деветнаест година. Писањем се 

бавим од првог разреда основне школе. 

Објавила je збирку поезије и прозе Срце 

априла. Њена дела су много пута била 

награђивана и објављивана у разноразним 

зборницима и часописима. 

 

АНЂА Г. ШУШИЋ, рођена на Аранђеловдан 

1947. године, професор историје у пензији. 

Објавила Монографију- трилогију Гајдобра - 

наслеђе и савременост, збирку песама Аурозан 

и роман-есеј Сач. Припремљена збирка песама 

Надахнуће и збирка приповедака Огледала. 

Живи и ради у Гајдобри. 

 

АНЂЕЛКА МИЛИЋЕВИЋ је рођена у 

Срницама, општина Градачац 24.04.1967. 

Живи у  Шамцу. Радове  је објављивала у више 

антологија. Иза себе има три збирке поезије: 

„Глас моје душе“, Дајем себи за право и 

Саткана од љубави. Члан је КК „Савовање“ 

Шамац. 
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БЛАГОЈКА ПЕТРУШИЋ СТОЈАНОВИЋ, 

рођена је у Завидовићима, у тадашњој 

СФРЈ. Објавила је три самосталне збирке 
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Дугогодишњи је члан Клуба књижевника 

„Савовање” Шамац. Живи у Шамцу. 

 

БОРИСЛАВ БОРО НАГРАДИЋ, рођен 

15.08.1952. године у Црнчи, код Дервенте. У 

Црнчи и Осињи завршио основну школу, а у 

Дервенти, средњу. Затим, одлази у Београд, 

гдје уз рад, завршава прво 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“ а 2021. 

године и прозни првенац ,,Чи си ти мали“. 

 

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 
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преводи јој збирку поезије на шведски језик. Неке њене 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.  

 

ВЕРА КОРОПКИН-РАТКОВАЦ је рођена у 

Бањој Луци 1959. године. Има објављене двије 

збирке поезије, припемљену збирку пјесама за 

дјецу и материјала за бар још двије књиге. 

Живи и ствара у Доњем Детлаку, Дервента. 

 

  

 

 

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 је медицинска сестра из 

Алексинца. Од малена обожава поезију и труди 

се да негује лепу, писану реч. Припрема своју 

прву збирку што споро иде јер не жели да 

одабере песме као што ни своју децу не дели. 

Ове године ће свакако бити издата, јер јој је то 

огромна жеља, а и већ је написана. 

 

 

ВИКТОРИЈА МАКЕДОНСКА је мој псеудоним под којим су 

сви моји радови објављени, а ја сам МИРОСЛАВА 

БАДАРЕВСКА рођена у Скопљу, Македонија, 1947. године. До 

сада сам објавила 24 књиге. Добитник сам многих награда у 

Скопљу, Демир Хисару, Неготину, Штипу, Битољу, Кумановоу, 

Тетову и многим манифестацијама широм Србије и БиХ. 

Заступљен сам у многим зборницима широм Балкана. 

 

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! Објавила је збирку песама под називом ,,Ујед душе”.              
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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". 

 

 

ГОРДАНА ГРУЈИЋ, рођена 22.03.1967 год. у 

селу Ђинђуша, општина Бојник, испод Радан 

планине. Живи и ради у Београду.  Таленат за 

писање показује од раног детињства. Своју 

прву књигу издаје 2021. године,  под називом 

“Девојка са планинских извора”. Учесник је на 

многим конкурсима, како у Србији, тако и у 

региону. Осим љубавних, претежно пише о 

родном крају и на традиционални начин кроз песме описује 

начин живљења и страдања њених и наших предака.   

 

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. Добила је значајан број награда и 

признања за релативно кратак период. 

 

ДАНИЦА ДАНА ГАВРИЋ, рођена 

10.02.1943. године у Kореници, Хрватска. 

Радила на ВМА као виши лаборант до 1973. 

године, кад се удаје и започиње нови живот у 

Зворнику …. Објавила је 4 књиге поезије и 

двије књиге афоризама. Сада припрема књигу 

приповиједака из свог краја и књигу пјесама 

ОГРЛИЦА ОД МОЈИХ БИСЕРА. Пензионерка и активан цлан 

пјесника Зворника и Клуба писаца Вуково перо из Лознице. 

 

tel:06121967
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ДАНКА АВРАМОВИЋ МИЈАТОВИЋ, 
рођена 12. јануара 1981. године, живи под 

крилима Авале у предграђу главног града 

Србије. Ова Београђанка стваран свет живи у 

Врчину остварена као мајка и супруга. 

Поезијом лута кроз време и сећања својих 

свова,а светлост неба угледала је прва збирка 

љубавне поезије ,,Луталица’. Позитивне 

резултате остварила је на манифестацијама 

такмичарског духа,где је награђивана првом наградом и 

похвалом од стране песника Драгана Лукић. Члан је 

Међународног књижевног удружења “Неказано”. Поред поезије 

коју неизмерно воли,бави се и хуманитарним радом и редовни је 

активиста Савеза Слепих 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 четири самосталне књиге и 

једну у улози коаутора. Више пута награђиван засвоје радове. 

Живи и ради у Зворнику. 

 

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. 
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ДРАГАН МИТИЋ, рођен у Нишу. Од када је 

почео да објављује, добио је већи број награда 

и диплома. Такође је више десетина његових 

литерарних дела било изабрано на 

међународним конкурсима и објављено у више од сто књига у 

читавом региону, а нека преведена на македонски, бугарски, 

руски и енглески језик. 

 

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. 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''. 

 

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.. 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. 
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Као председница Уређивачког одбора и песникиња, заступљена 

је у заједничким књигама чланова ,,Клуба три": ,,Гласи душе" 

(2018) и ,,Ужичка песничка лира", (2021).  

 

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 

три двојезичне антологије поезије и прозе. 

Добитник је бројних књижевних награда и признања. 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 Карађорђевићима и стваралаштвом у 

логорима током Другог светског рата. 

Заступљен у цветнику јасеничких песника и у више зборника 

поезије. 

 

ДРАГУТИН ВАСИЛИЋ рођен је 1960. године 

у селу Вршани код Прњавора. Основну школу 

завршио је у Вршанима и Доњим Вијачанима, а 

средњу техничку школу у Бањалуци. Студирао 

је на машинском факултету. Бавио се каратеом 

где је „зарадио“ мајсторско звање и статус. 

Године 1985. одлази у Швајцарску где и данас 

живи и пише. Говори више страних језика, 

држављанин Републике Српске, односно Босне 

и Херцеговине, Србије и Швајцарске. Поезију пише од малена, а 

до сада је објављивао у листовима, часописима и песничким 

алманасима и панорамама. Објавио збирку пјесама 

„Вршанчанке“. 
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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.. преживљава поклољене дане у ћошку 

старе кафане, колико дозволиш Боже, све 

мање се може...  

 

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. 

 

ЕНСАР БУКАРИЋ рођен је у Бугојну (1968). 

Живи и ради у Горњем Вакуфу – Ускопљу 

(Босна и Херцеговина). Дипломирани је 

инжењер машинства. Пише од 1977. године. 

Сарађује са часописима, заступљен је у 

зборницима и антологијама. Дјела су му 

објављивана у БиХ, Хрватској, Србији, Црној 

Гори, Сјеверној Македонији, Кенији, САД-у, 

Албанији, Узбекистану, Гани, Киргистану, 

Јапану и Русији. Са двоје колега објавио је коауторску збирку 

поезије „Поетизирање свемира“. Објавио је 2020. године 

самосталну збирку поезије за дјецу „Сваштарница“, а 2021. 

године и збирку поезије „Мој Свијет“. Највише пише кратке 

приче и пјесме од којих су неке и награђиване. Посебно воли да 

пише за дјецу. 
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ЖАКЛИНА МАНЧИЋ, доктор 

електротехничких наука, бави се 

књижевношћу 6 година. Аутор је две књиге, 

једног романа и збирке песама које су, скоро 

све, награђене на конкурсима. Организатор је 

конкурса Молитва и причешће. Добитница 

бројних признања и награда за поезију у 

земљи и иностранству. Пише за портал 

Словословље и Авлија, те за часопис Шраф и неке друге. 

 

ЖАКЛИНА МАРКОВИЋ МИТИЋ је рођена 

27.9.1976. године у Лесковцу. Од 1996 године 

живи на релацији Србија-Швајцарска. У том 

кругу ствара, црпећи теме из сопственог 

искуства у сусрету различитих култура. Пише 

поезију и прозу и члан је Удружења српских 

писаца Швајцарске. 

 

 

ЖЕЉКА ИГЊАТИЋ рођена је 8. августа 

1964. године у Зеници. Завршила је средњу 

економску школу у Добоју, гдје живи и ради. 

До 2013.године писала и читала пјесме за своју 

душу. Члан је КК „Јован Дучић“ из Добоја и 

СКК „Вихор“ из Дервенте. Учествовала у 

многим зборницима, похвалу је добила „Прљача 2014.“  и трећу 

награду „Српске голготе XX вијека“ 2019.године. Збирку 

пјесама „ИЗАЗОВ“ објавила је 2017.године. 

 

ЖЕЉКО МИЛИЋЕВИЋ, оснивач и власник 

М-Нет групације, рођен у Пелагићеву 1983, 

тренутно запослен као оснивач и власник 

компаније МНет Цо. Тренутно се бавим ИТ 

комуникацијама а мој хоби је поезија.  

 

 

 



КПД „ВАСО ПЕЛАГИЋ“ ПЕЛАГИЋЕВО 

 

528 

 

ЖИВКО ВУЈИЋ, рођен 1947. у селу Љубатов-

ци, Лакташи, Бањалука. Дипломирао на Факу-

лтету 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 међуна-

родним 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, 

Џакалар 4 – Речи дедова, Џакалар 5 – Ризница народних 

умотворина, Џакалар 6 – Загонетке из народа. Члан Савеза 

књижевника у отаџбини и расејању. 

 

ЗАГОРКА ЗАГА ЈАЏИЋ, рођена 1952. у 

Косјерићу. Средњу школу завршила у Ужицу. 

Радни век повела у ТП ,,Градина''. Песме и 

приче објављивала у доста гласила. Радила као 

дописник неколико новина у СФРЈ. Заступљена 

у књигама ,,Гласи душе'' , ,,Ужичка песничка 

лира'' и још двадесетак зборника. Мајка два 

сина и четворо унучади. Живи у Ужицу. 
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ЗДРАВКА БАБИЋ је рођена 09.12.1968. 

године у Билећи. Добитник је многих домаћих 

и међународних признања за поезију. Поезија 

јој је преведена на више језика и објављивана и 

у страним часописима, зборницима и 

антологијама. 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. До сада је објавила 

четири књиге поезије. 

 

ЗДРАВКО ЛАЗАРЕВИЋ, рођен 19.јануара 

1950. године у Дугом Пољу код Модриче, 

Босна и Херцеговина (Република Српска). У 

СР Њемачку дошао 1971. године у Баден-Баден 

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 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 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". 
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ЗДРАВКО СРЕТЕНОВИЋ – рођен 01.04.1957 

у Радошину, општина Свилајнац. Пише од 

најранијих дана своје младости. Објављивао у 

десетине  међународних песничких Зборника, а 

добио и неколико песничких признања. Песме 

су му превођене на више језика: арапски, 

немачки, руски, мађарски, румунски, бугарски.. 

До сада је објавио три самосталне збирке :“ 

Двадесет шест“ /2020 год.,/ „ Берачице јагода“ /2021 год/ и  

„Када песник оде“ -2021 год. Председник је књижевног клуба 

„Душан М.Дачић“ из Багрдана  - где живи и ствара.  

 

ЗЛАТИБОР РАДОВАНОВИЋ рођен 

20.01.1952 године, у Белом Потоку испод 

Авале. Средњу и вишу школу завршио је у 

Београду. Има троје деце, девет унучади. 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.  

 

ЗОРА ТАДИЋ, рођена Мирић, 1968. године у 

Поребрицама. Објавила збирку поезије 

"Фотографије душе". Запослена као 

угоститељски радник. Живи и ради у Малмеу, у 

Шведској. 

 

 

 

ЗОРАН М. ГРУМИЋ 

Рођен је 9. јуна 1960. године у Печенег Илови, 

општина Прњавор. Завршио Економски 

факултет у Бањалуци. Живи и ради у 

Прњавору. Поезију воли и пише је од ђачких 

дана, а озбиљније од оснивања и рада у СКК 
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„ТАЛАСИ“ Прњавор. До сада објавио 7 збирки пјесама: 

„ВЕЛИКИ И МАЛИ“ 2001. године, „АУРОРА“ 2003. године, 

„ПУТЕВИ И ПУТОКАЗИ“ 2010. године, „МАЛО ДРУГИ – 

ВИШЕ ЈА“ 2013. године, „ЗАКАШЊЕЛА МЛАДОСТ“ 2020. 

године, „МАЛО ДРУГИ – ВИШЕ ЈА 2“ 2021. године и „ЉУБИ 

ПЕСНИКА“ 2021. године. 

 

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. 

 

ЗОРАНА КУКИЋ, рођена, 19.11.2004. године. 

Ученица је другог разреда средње Туристичко 

угоститељске школе. Живи у Дервенти. 

 

 

 

 

 

ЗОРКА 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, 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.  



КПД „ВАСО ПЕЛАГИЋ“ ПЕЛАГИЋЕВО 

 

532 

 

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. Добитник 

је многих награда. Живи и ради у Шамцу.  

 

ЈАСМИНА ДИМИТРИЈЕВИЋ  је рођена у 

Крушевцу 1971. године. Живи и ради у 

Загребу. До сада има објављене две збирке 

песама Песме из трамваја и Ружа у снегу. Има 

двадесетак написаних дечијих прича, бајки и 

басни. Одштампала је и дечију сликовницу 

Дивљакуша. Освајала је многа признања на међународним и 

националним такмичењима. Бави се хуманитарним радом. Члан 

је Удружења поезија Срб у Крушевцу и Пјесничког удружења 

Култура снова из Загреба. Њене песме су штампане у многим 

зборницима и антологијама и преведене на неколико језика. 

 

ЈАСМИНА РАДАНОВИЋ, је рођена 

1976.године у Дервенти. По занимању је 

професор раз.наставе, запослена у основној 

школи. 2016. године je  издала прву збирку 

пјесама за дјецу „Дјетињство у сјенци тополе“, 

а годину дана касније, заједно с Фрањом 

Милошем, и монографију о омладинској радној 

бригади из Дервенте под називом „Понос 

бригада“. Прошле године је издала своју другу 

збирку пјесама за дјецу „Дјечија љубав и машта“ и 

аутобиографску књигу кратких прича „Цртице из живота“. 

Удата је, мајка двоје дјеце. 
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ЈЕЛЕНА БАБИЋ РАДЕНКОВИЋ пише 

песме од средњошколских дана. Песме су јој 

објављиване у више зборника и часописа. 

 

 

 

 

 

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. 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.  

 

ЈЕЛЕНА ШКРБИЋ рођена, 20.05.1984. год. у 

Ливну, живјела сам  у Гламочу, стицајем 

ратних околности дошла сам у Брод, гдје и 

данас живим. По струци сам професор 

разреднене наставе. Бавим се писањем поезије, 

прозе и афоризама, такођер сам и самоуки 

сликар. Моје песме су изашле у многим зборницима. Добитник 

сам великог броја захвалница, као и диплома за свој допринос 

писаној ријечи . 

 

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. Члан 

више књижевних удружења. 

 

ЈОЦО ГЛИГОРЕВИЋ БРКО рођен је 15. 

марта 1944. године у Српској Тишини, 

општина Шамац. Учесник је Отаџбинској рата 

са стасуом 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“. 

 

ХАЏИ КОВИЉКА ИЛИЋ. Рођена је 1942. 

године у Ловцима, Јагодина. Пресудан моменат 

за почетак писања поезије било је 

бомбардовање Србије 1999. године. Песме су 

јој објављене у многобројним зборницима. У 

припреми је збирка песама. Члан је Књижевног 

клуба „Душан М. Дачић“ из Багрдана.    

                     

КРИСТИНА КОЈИЋ (2001) рођена је у 

Добоју, а тренутно живи у Вукосављу. Средњу 

медицинску школу завршила је у Оџаку. Од 

основне школе бави се писањем поезије, 

кратких цитата и хаику поезије. 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.  
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ЛАЗАР АНТОНИЋ је рођен 1961. године у 

Горњем Жабару (Пелагићево). Основну школу 

завршио је у родном мјесту. На дан младости, 

25. маја 1981. године одлази у Швајцарску, гдје 

и данас живи. Кроз разна занимања се 

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. 

 

ЛИДИЈА РАКОЧЕВИЋ, рођена је на Косову 

и Метохији, живи и ради у Београду. Аутор је 

збирке пјесама "Самотни светионик". До сада 

је написала преко три хиљаде пјесама. 

 

 

ЉИЉАНА СКЕЛИЋ ВЕМИЋ, рођена у селу 

Ртари, општина Лучани, од оца Живојина и 

мајке Цане.Школовала се у Чачку, где и данас 

живи и ради. Прве стихове писала је у основној 

школи, где је више пута награђивана и 

похваљена. После дуже паузе опет се вратила 

писању поезије.Свој првенац "У дому љубави, ни гост, ни 

удомљеник" објавила (2018.), након две године "Сенке на води 

заспале" (2020.) и "Додир сећања" (2022.).Дата у штампу још 

једна збирка песама "Јутра у очима". 

 

ЉУБИНКА ТОШИЋ, рођена је 1956. године 

у Рујевцу, Севојно. Пише поезију, прозу, 

сатиру, песме за децу и хаику. Објавила је 

седам књига. 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. Живи и ствара у 

Ужицу. 
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ЉУТОМИР РУНДИЋ РОМАНИЈСКИ,  

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. 

 

МАЈА ВИДОВИЋ, рођена 1994. године, из 

Шамца. Дипломирани је професор историје. 

Поље интересовања представља културно 

насљеђе, друштвена историја, идеологије и 

дипломатски односи. Тренутно похађа други 

циклус студија и бави се анализом уџбеника  из 

Историје/Хисторије/Повијести за простор 

Републике Српске и Федерације БиХ.  

Предсједник је Клуба историчара 

“Посавина“. Уредник је и водитељ емисије „Да, то сам ја!“.  

 

МАРИНКО ГРУБОР МАТЕ рођен је у 

Дрвару 09. септембра 1959. год. По занимању 

машински техничар. Поносан на супругу, два 

сина, двије снахе и троје унучади, на Мајку 

Душанку, оца Лазара, мјесто рођења Дрвар и 

ФК ,, БОРАЦ” из Дрвара. Од 1995 године 

настањен у Шамцу и члан књижевног клуба 

,,САВОВАЊЕ” у Шамцу. Писање му није 

амбиција него разбибрига. 

 

МАРКО Љ. РУЖИЧИЋ, рођен 7. априла 

1954. у Гнионици. Марко пише: дјечије, 

родољубиве, духовне, љубавне, завичајне и 

сатиричне пјесме, афоризме и приче. Објавио је 

седамнаест књига, тј. једанаест књига пјесама, 
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двије монографије, један роман, српске здравице, кратке приче и 

РЈЕЧНИК ГНИОНИЦЕ. Члан је више Удружења писаца. Од 

2020. године, има статус књижевника. Од 2021. године изабран 

је за редовног члана Матице српске у Новом Саду. Заступљен је 

у 107 Зборника и Антологија. 

 

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 школу завршио 

родном граду, а  студије у Крагујевцу. До сада 

објавио 21 књигу поезије, афоризама и 

приповјетки. Радови су му објављени у преко 

300 Зборника и Антологија у Србији, 

Македонији, Словенији, Црној Гори, 

Републици Српској, Аустрији, Италији, Бугарској и Либану, као 

и у преко 20 новина и часописа. Радови превођени на више 

језика. Више пута награђиван. Члан Удружења књижевника 

Србије.  Члан Удружења књижевника Републике Српске. Члан 

Београдског афористичарског круга. Члан Удружења уметника 

Железница Србије. По одлуци Министарства просвјете и 

културе Републике Српске, има статус умјетника у култури као 

књижевник. 

МИЛАДИН БЕРИЋ (М. Б. Романов) по 

занимању дипл. инж. електротехнике, рођен 

1962. у Бањалуци. У родном граду завршио 

основну школу, Гимназију и Електротехнички 

факултет. До сада објавио двадесетак књига 

поезије, прозе и афоризама и двије аудио књиге. Пише поезију, 



КПД „ВАСО ПЕЛАГИЋ“ ПЕЛАГИЋЕВО 

 

538 

 

прозу и више врста сатиричних форми. Посебно се афирмисао 

на сатиричном пољу. Објављивао у свим важнијим дневним 

новинама и књижевним часописима на српском говорном 

подручју. Годинама писао колумне за дневне листове „Глас 

Српске“ и „Прес“ – издање за Републику Српску, те за портал 

„Извор“. Превођен на више језика. Вишеструко награђиван и 

заступљен у више антологија и зборника. Члан Удружења 

књижевника Републике Српске и Удружења књижевника 

Србије. Предсједник Удружења књижевника Републике Српске 

- Подружница Бања Лука. 

 

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 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. До сад је објавио збирке 

поезије „Песма жени“, „Песма завичају”, „Кад 

срце плете сонете“ и „Волећу те у тишини“. 
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МИЛАН М. РАЈОВИЋ je рођен у 

Андријевици. Већи дио свог живота провео је у 

Копенхагену – Данска. До сада је издао десет 

књига. Његове пјесме су заступљене у 

антологијама. Члан је Удружења књижевника 

Црне Горе, предсједник Удружења књижевника 

и умјетника „Зенит“, Књижевног клуба 

„Скадарлијска боемија из Београда и др. Живи и ствара у 

Подгорици. 

 

МИЛАН М. ТРИВУНЧИЋ, пјесник. Рођен у 

Шипову на Пливи 1962. год.  Аутор је шеснаест 

збирки поезије и једне збирке афоризама. 

Пјесме су му превођене на бугарски, руски, 

мађарски и словеначки језик. Заступљен у 

многим зборницима и антологијама. Добитник 

је много престижних књижевних награда. Члан 

је Удружења књижевника Србије. Живи и 

ствара у Шипову. 

 

МИЛЕ ЛИСИЦА рођен 5.августа 1986. године 

у Кључу. Детињство провео у селу Медна 

поред Мркоњић Града. У Бању Луку се доселио 

1995. године, где и данас живи. Објавио десет 

књига поезије. Члан Удружења књижевника 

Републике Српске. Почасни члан “Клуба 

Умјетничких душа” из Мркоњић Града. 

 

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 

језика. 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 
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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. 

  

МИЛИЈАНА СВЕТЛАНА НИКОЛИЋ је 

рођена 20.10.1950. године у Ћуприји где је и 

завршила средњу медицинску школу. Живи и 

ствара у Доњем Рачнику поред  Јагодине. 

Поезијом се бави од најранијих школских дана 

када је показала афинитет према писању. Члан 

је књижевног клуба „Душан М. Дачић“ из 

Баградана од 2018.године. Добитник је бројих 

диплома и захвалница. Песме су јој издате у многим 

националним и интернационалним зборницима, а у припреми су 

јој и властите књиге дечије и родољубиве поезије. 

 

МИЛИСАВ ЂУРИЋ рођен 01.04.1965. год у 

Копривни. Чудесни живота пути воде га кроз 

разне средине да би почетком деведесетих 

застао и остао у Швајцарској. Пише поезију од 

2000. год. да би 2004 г. објавио свој првенац 

под називом ,,Требавски зов“, потом 2007. г 

,,Требавска зора“ 2008. г, ,,Под сунцем балкана“,2010. г. ,,У 

цвијету ириса'' и дјечија збирка поезије ,,Азбука-Абецеда'', 2011. 

г. прозни рад ,,Монографија-Жарко Марјановић-Тоза'', 2012. г 

роман, првенац ,,Трагом љубави'', Огледало душе, пјесме, 2013. 

г. Проза, Горостас 2014.г, дјечија збирка пјесама,, Дјеца сањају 

велике снове,, 2021.г. Члан је Удружења српских писаца 

Швајцарске,  и редовно учествује у заједничком зборнику 

„ЗАВЕШТАЊА“. 

 

МИЛКА МИЛОВАЦ је рођена у Јајцу, 

15.2.1965. године, на Сретење Господње. У 

Сарајеву је студирала Југословенску 

књижевност и радила до рата. Сад живи и ради 

у Брчком. 
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МИЛКА СТЕФАНОВИЋ МИМИ је рођена 

1956. године у Врановини код Новог Пазара. 

Радила у Градском Заводу за Хитну 

медицинску помоћ у Београду. Објавила је пет 

Збирки поезије. Пише  Хаику, мање прозу, и 

рецензије. Последњу Збирку Голијска река 

наградно је објавио Центар за културу, 

образовање и информисање „Градац“ Рашка. 

Више пута награђивана за своје стваралаштво. Живи у Београду. 

Члан је УКС од 2003. године. 

 

МИЛОВАН МИЛЕ МАЈДОВ је рођен у 

близини Сутјеске, 1934. године. Основну 

школу је завршио у месту рођења, а занат и две 

године техничке школе у Београду. Од 1956. 

живи у Ужицу. Пише поезију и бави се 

сликарством. Имао је четири самосталне и 

више заједничих изложби. Поезију је 

објављивао у разним листовима и часописима, 

као и у емисијама РТС-а. Као активни члан „Клуба три“, од 

оснивања 2006. године, заступљен је сликама и поезијом у 

монографији „Ласте из Узина“ 2008. године. У заједничком 

зборнику са још 12 чланова клуба „ Гласи душе“ 2018. године, 

као и у клупском гласилу „ Тројка“. Збирку песама „Угриз 

носталгије“ објавио је 2018. године. Добитник је више награда и 

похвала за поезију. 

 

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. 
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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. Члан је 

неколико књижевних клубова у Београду.  

 

МИЛОЈКА 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. 

 

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 објавио: ''Љубиоча прича'', 

''Обични Ботајичани'', '' The Book – Књига'' - 

кратка прича преведена на 15 језика, 

''Вучијачка пјесмарица'' – збирка више од 700 

стихова локалних изворних пјесама, 

''Аустралци модричког краја'' – документарна брошура. Заједно 

са Миленком Поповићем објавио завичајне читанке ''Вијекови и 

вјечност Дугог Поља'', ''Ботајица (Ботаболта)'' и ''Памтеник''. Са 

Драгишом Видовићем објавио је биографију ''Маринко''. Са 13 

кратких причица заступљен у књизи Амира Сарвана ''Приче из 

Модриче''.  
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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…  

 

MИЉАНА 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 збирки 

пeсaмa "Грaдoви сa oнe стрaнe путa" (2012), 

"Вeрижњaчa зa душу" (2013), "Рaзлoмљeнa 

врeмeнa" (2014), "Бубамара" (2016), "Искре духовности"  

(2016) и "Искре мудрости и сећања" (2017), збирки пeсaмa зa 

дeцу "Сви смo дeцa" (2014), "Нajлeпшe дoбa" (2015) и "Хајде 

да растемо" (2018), романа за децу "Потрага за златном 

маском" (2019), кao и рoмaнa "Игрa судњeг дaнa" (2012), 

"Врeмe пoслe врeмeнa" (2015), "Анатомија страха" (2017) и 

"Мирис мртвих љубичица" (2020). Носилац је многобројних 

награда и учесник у антологијама и књижевним часописима у 

земљи, региону и иностранству. 

 

МИЉАНА ЈОКОВИЋ, рођена 9. октобра 

1999. у Србињу, БиХ, гдје похађа основну и 

средњу школу. Студент је основних студија на 

Универзитету у Источном Сарајеву на смјеру 

Политикологија и међународни односи. Своје 

радове је досад објављивала у великом броју 

зборника као и часопису „Др Филстуд“, као и у 

међународној збирци прича „Јесења нота“. 
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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“. 

 

МИРЈАНА МИЛАЧИЋ БАЈИЋ, рођена у 

Београду 1945. По образовању орални хирург и 

mr med sci ORL, у пензији. Пише поезију и 

прозу. Објавила двије књиге поезије, 

заступљена у преко 60 заједничких издања. У 

припреми три књиге прозе и једна поезије. 

Освојила више значајнијих књ. награда. Живи у Београду. 

 

МИРЈАНА СВЕТОЗАРЕВИЋ, рођена 1956. 

године, Професор енглеског језика. Живи и 

пише поезију у Нишу. Приредила је три збирке 

песама ПОВРАТАК У ПЕСМУ, ИЗМЕЂУ 

ЉУБАВИ И ПЕСМЕ и МИРИС ПО 

ЛАВАНДИ.  

 

МЛАДОМИР КНЕЖЕВИЋ 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 дванаест књига 

поезије. 
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МОМИР ВАСИЉЕВИЋ рођен је 11. марта 

1955. године у селу Првањ, општина Чајниче. 

Богословију Светог Саве у Београду завршио је 

1975. године. Коаутор је и приређивач књиге 

Православна вјеронаука у Републици Српској и 

зборника радова Рим не мирује. Објавио је 

књигу бесједа под насловом БОЖЕ ПОМОЗИ. 

Објавио је збирку пјесама СУЗЕ ПОКАЈНИЦЕ 

(2015) и СУЗЕ РАДОСНИЦЕ (2019). Почасни је члан Удружења 

српских књижевика Словеније и добитник је златне медаље и 

златне значке за допринос и повезивање Православног 

хришћанства, традиције и 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 
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различите природе. Објавио  је 10 књига. Добитник је бројних 

књижевних награда.  

 

НАДА МАТОВИЋ, рођена 27. 01. 1996. 

године у Беранама. Добитница је признања 

,,Пјесник – Светионик'' од међународног 

удружења књижевних стваралаца и умјетика „ 

Неказано“ у Бару. Пјесме су објављиване у 

многим часописима за културу и умјетност. До 

сада је објавила четири књиге поезије: Ода мојој младост (2018), 

Сунчани живот (2020), Измећу два гласа (2021) и На крилима 

поезије (2022). Чланица је многих књижевних удружења.  

 

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. 

 

 

НАТАША  СИМИЋ,  рођена је  у Шапцу,1988 

године. Основну и средњу школу завршила је у 

родном граду. Сада живи, ради и стввара у 

Лозници. Песме су јој објављиване у више 

зборника поезије. Поред поезије пише и кратке 

приче. Активан је члан удружења писаца 

"Вуково Перо" из Лознице. Објавила је 2021. 

год. збирку пјесама "У РИТМУ СРЦА" 

 

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 "Родслов 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 завичаја", те документарни роман 
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„Бог нам је свједок“. Ових дана из штампе је изашла драма 

„Вила са Чакора“ и биографија Маринка Микеревића „Са вјером 

у Бога“. Члан је Матице Српске, Нови Сад. 

 

НЕНАД СИМИЋ, је рођен 30.08.1981. године 

у Дервенти. Дипломирани економиста. Власник 

регионалног листа Посавске новости и портала 

Посавске новости. Један од оснивача и први 

предсједник Удружења 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”. На поетским 

манифестацијама добијала признања у виду 

захвалница, диплома и повеља. Добитник је 

специјалне награде мараме и романа Злате 

Живадиновић из Париза. Члан је књижевног 

клуба ,,Драгослав Грбић” у Чачку. 
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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. Члан 

је КК „Раде и пријатељи“ Београд и КП „Вуково перо“ Лозница. 

 

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. 

 

ПЕТРИЦА НАНА ВЕСЕЛИНОВЋ, рођена је 

10.07.1944 године у селу Придворица, општина 

Бојник. Добитник је више књижевних награда и 

похвала. Члан је више књижевних удружења, 

као и удружења „Поезија 016.“ Објавила је 

осам романа и две збирке песама, духовне и 

дечије поезије. Живи и ствара у Београду. 

 

ПРЕДРАГ РАЈКОВИЋ је рођен 9. 6. 1959. У 

Топлици. Живи у Нишу, ожењен је и има троје 

деце. По професији је математичар и има 

велики број научних радова. У књижевности, 

записује живот свог завичаја и града, а 

објављује у зборницима и на друштвеним 

мрежама.  
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РАДА ЂОШАН КИТИЋ  је рођена 11.7.1979. 

године у Жепчу. Својим највећим успјехом у 

животу сматра то што је мајка троје дјеце. 

Живи и ради у Модричи. 2011. године објавила 

је роман „Прљави додири“ који је доживио 

треће издање и књиге поезије: „Кад душа 

говори“ 2016. 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“ 2016 Лозница, Kњижевног 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.  

 

РАДЕ ПАНТЕЛИЋ је рођен у Коцељеви 29. 

априла 1945. године. Школовао се у Београду, 

као економиста. Пише песме за одрасле и за 

децу, приче, бајке, новеле, романе и 

сликовнице за децу. До сада је објавио своја 44 

наслова од чега су 34 романа из живота људи 

нашег поднебља. Воли да чита, пише и пева. 

Од свега тога највише зна и уме да волим. 
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РАДИНКА РАДА ЦВИЈОВИЋ, рођена 

Зекавица, рођена у Дрежнику (Ужице) 1953. 

године. Писањем песама бави се, настојећи да 

сачува од заборава она тешка, али и лепа 

времена свога завичаја и укаже на вредости 

обичаја који су одржали наш народ. Члан је 

Завичајног Удружења ,,Митрополит Јосиф 

Цвијовић" из Дрежника и „Клуба три" из 

Ужица. Заступљена је у збирци ,,Ужичка песничка лира". Имала 

је учешће у више зборника. Поред тога добила је награду 

„Биљобер“ Соколово перо, као и доста захвалница и признања. 

 

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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РАДОВАН ЛЕПАНОВИЋ, рођен 23.08.1949. 

године у Трњанима, Добој, Република Српска. 

Ужива пензионерске дане у Корбу код 

Вајблингена, Њемачка. Издао пет самосталних 

књига пјесама. Заступљен у многим 

зборницима. Дугогодишњи члан СК Клуба 

Братство из Вајблингена. Ко-оснивач и 

потпресједник Литерарног Удружења Здравко Ђекић из 

Вајблингена. 

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). 

 

РАТКА МАРКОВИЋ МАРЈАНОВИЋ, 

рођена у Кривом Делу, Општина Црна Трава. 

Не региструје датумом почетак писања поезије, 

јер сматра да је са поезијом рођена. Ауторка је 

досадашњих пет књига: 

1. Анђеоски бело 2. Дивље жедно 

3. Немој... стани... 4. Нежни стид  5. Испод црте 

Песме више пута награђиване, уврштене су у 

доста зборника Књижевних клубова. 
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РАТКО ПОПОВИЋ,  рођен у Шњеготини 

Средњој - општина Челинац. Аутор је пет 

збирки пјесама, заступљен је у 80 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 бавио се новинарством, 

публицистиком и фотографијом. Преминуо 16.03.2022. године.  

 

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. „Додир 

издалека“(поезија), „Жбљоха“ (колумне),  „Јутрарије“ 

,„Дечилиште“ (поезија за дјецу),  „Трећа обала“ пјесме и песме.   
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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.  

 

СВЕТЛАНА ПРАСКИЋ, из сремског места 

Ердевик. Рођена Илић, 22.12.1982. године у 

Сремској Митровици. Пишем песме, преносим 

тренутак осећања на папир..Мајка сам једног 

дивног Немање. Ако постоји дар већи од нас 

самих онда су то за мене песме које се стапају 

са временом, а опет неизбрисиво чувају 

обичаје,порекло и осећања!  

 

СВЈЕТЛАНА ПУШАЦ РАДУЉ, дуже 

вријеме пише лирску поезију. Живи у 

Верићима код Бање Луке. 

 

 

 

 

СЕКУЛА НОВАКОВИЋ, Гимназију завршио 

у Ужицу, а 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. Живи у Ужицу. Члан је Књижевне секције ,,Клуба 

три`` Ужице и Друштва ,,Др Саша Божовић``, Београд. 
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СЛАВА СТАНОЈЕВИЋ рођена је 2.9.1969. 

године у селу Бежља, недалеко од Теслића. 

Поезију пише од дјетињства. До сада су се у 

издаваштву СПКД „Просвјета“ Теслић 

појавиле три њене књиге: Сјећања, Бићу дијете 

и Остаће пјесме, те збирка поезије Чувари 

истине у саиздаваштву СПКД „Просвјета“ 

Теслић и Асоглас Издаваштво из Зворника. 

Написала је и збирку поезије за дјецу Татина маза, која још није 

штампана. Члан је КК „Јован Дучић“ у Добоју и КК „Просвјета“ 

у Теслићу. Запослена је као проф. разредне наставе у ОШ „Вук 

Караџић“ у Витковцима. Рекреативно се бави шахом. 

 

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 и два романа. Тренутно се у штампи 

налази нова збирка песама. За 2019. годину је 

добитник "Шестодецембарске награде" општине Шид, што је 

највеће признање које се поводом ослобођења града додељује 

заслужним грађанима.  

 

СМИЉАНА БОЖИЋ живи и ствара у 

Београду. Рођена у Инђији. Студирала 

Германистику, немачки језик и књижевност на 

Филозофском факултету Новосадског 

универзитета. Објавила је четири збирке 

поезије. Песме су јој награђиване и 

објављиване у многим часописима, зборницима 

и антологијама. Превођене на руски, енглески, француски, 

мађарски, македонски, бугарски и арапски језик. Члан је више 

удружења и клубова писаца. Поред писања бави се и 

уметничком фотографијом и сликањем. 
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СНЕЖАНА ИГЊИЋ, дјевојачко Катић, 

рођена је у Брчком. Завршила је Филолошки 

факултет, група Српски језик и књижевност у 

Београду. Многе пјесме објављене су у разним 

зборницима. Члан је Српског књижевног круга 

СПКД Просвјета у Брчком и Клуба 

књижевника „Савовање“ Шамац. Лекторка и 

рецезент многих књижевних дјела. 2018. издаје 

своју збирку пјесама под називом „Чаробна Гитара“. Живи и 

ради у Брчком. 

 

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 РАКОВИЋ. Рођена сам 

12.12.1977. године у Босанској Дубици. У 

родном мјесту завршавам основну школу и 

Гимназију, а Филозофски факултет, у 

Бањалуци, гдје живим и радим. Удата сам и 

мајка сам једног дјетета. Из хобија се 

аматерски бавим писањем и шаљем своје приче 

и пјесме на разне конкурсе у земљи и иностранству. Моји 

радови су више пута похваљивани и награђивани. 
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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 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. 
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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 припреми је и 

књига пјесама које је писао повремено од своје младости до 

данас. 

 

СТОЈАН СЈЕНЧИЋ је рођен 04.08.1955. 

године у Црквини, општина Шамац. Поезију је 

заволео од ране младости.  Објављивао је у 

часопису добојске библиотеке ,,Значења“, 

зборнику ,,Гори лила“, а заступљен је у 

новинама, многим заједничким збиркама, 

књижевним часописима, антологијама и 

зборницима. До сада је објавио три самосталне збирке поезије: 

Пјесме, Таласи прохујале младости, Велики талас (2021). У 

припреми му је нова збирка поезије. Члан је Књижевног клуба 

,,Савовање“ Шамац. Живи, ради и пише у Црквини. 

 

СТОЈАНКА МАНОЈЛОВИЋ. Живим и 

радим у Добоју. Запослена сам у Фонду ПИО 

РС Филијала Добој, као стручни сарадник. 

Мајка сам једног сина.  Пјесме су ми 

објављиване у Зборницима са такмичарских 

манифестација и књижњвних сусрета. Поједине 

су награђиване. Писањем се бавим из љубави и 

потребе да своју мисао пренесем другима као 

поруку која ће оставити траг. У припреми је моја прва збирка 

пјесама. 
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СУЗАНА ТЕОФИЛОВИЋ, мастер психолог. 

Запослена на дужности професора психологије. 

Рођена 03. 09. 1995. године у Добоју. Удата, 

мајка једног дјетета. Има објављену збирку 

поезије и много похваљених рукописа као и 

пјесама заступљених у зборницима.  

 

 

ТАМАРА ДРАГИЋ рођена је у Бањој Луци 

1987. године. Прву збирку поезије ,, САМ У 

ГОМИЛИ" објављује 2016. године. Роман ,, 

БОЖИЋИ У ВРЕМЕНУ" објављује 2020. 

године. Збирка хаику поезије у припреми. 

Објављивана јој је и поезија за дјецу. Пише и 

књижевне рецензије. Лекторише поезију. 

Спољњи је сарадник Народне и универзитетске библиотеке 

Републике Српске. Учесник је многобројних књижевних 

манифестација. Водитељ књижевних промоција. Добитница је 

више књижевних награда и признања, а радови су јој 

заступљени у антологијама, зборницима, часописима и књигама. 

 

ТАЊА ЈОЦИЋ СТАМАТОВИЋ. Живим у 

Београду, дипломирани сам грађевински 

инжењер и предајем у Грађевинској техничкој 

школи. Рођена сам априла 1965. године и ове 

године сам почела да пишем кратке приче, од 

којих ће једна бити објављена у часопису 

Књижевне вертикале.  

 

ЦВИЈЕТИН БАЈА ЛОБОЖИНСКИ је рођен 

24. маја 1961. године у Новом Саду. До сада је 

објавио седам самосталних књига поезије и 

једну заједничку. Такође је објавио и један 

роман. Заступљен је у многим зборницима, 

књижевним часописима и у неколико 

антологија. Награђиван је за своју поезију. 

Превођен на више језика. Члан је Удружење 
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Књижевника Србије; Друштва књижевника Војводине; 

Удружења књижевника Републике Српске. Живи у Лаћарку. 

 

ЧЕДОМИР Б. ШОПКИЋ је рођен 1959. 

године у Смедереву, Србија. Дипломирао је на 

Економском факултету у Скопљу. Радио је као 

новинар, водитељ, уредник, а данас је уредник 

програма издавачке делатности  у Националној 

и универзитетској библиотеци  НУБ „Св. 

Климент Охридски“ у Скопљу. Поета је и 

преводилац је значајних књижевних 

достигнућа. Учествовао је на бројним фестивалима поезије, у 

Македонији и иностранству. Његове песме су дио више 

заједничких збирки и антологија. Пише афоризме и 

хумористично-сатиричне текстове. Добитник је значајних 

захвалница, признања и награда. Објавио је укупно четири 

књиге. У припреми је нова збирка поезије. 
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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. 
 

ГАВРО РАДИВОЈЕВИЋ  је рођен 24.06.2009. године у 

Брчком. Одличан је ученик 6. разреда ОШ „Васо Пелагић“ 

Пелагићево и активан члан многих секција у школи. 

Посебно се истиче у раду летерарне секције и редовно 

учествује на свим конкурсима ове секције. Пише поезију 

као и прозу и то је ученик који пуно обећаје. 
 

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. 

ИЛИЈА ЂОРЂИЋ рођен је 08.07.2007. године у Брчком. 

Иде у 9. разред ЈУ ОШ „Васо Пелагић“ Пелагићево. Воли 

да пише пјесме и учествује на литерарним конкурсима. 

Освојио је 2. мјесто на конкурсу за шаљиву пјесму у 

Дервенти. 
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ЈОВАНА ЗОРАНОВИЋ је рођена 10.11.2008. године у 

Брчком. Успјешно ради у литерарној секцији, и активан је 

члан рецитаторске и осталих секција у школи. Одлична је 

ученица 7. разреда у ОШ „Васо Пелагић“ Пелагићево. 

Учествује на свим литерарним конкурсима. Успјешно 

пише и поезију у прозу. 
 

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. 

ЈОВАНА ЋИРИЋ је рођена 10.2.2008. године у Брчком. 

Одлична је ученица осмог разреда у ЈУ ОШ „Васо 

Пелагић“ у Пелагићеву. Из свих предмета има петице, а 

највише се истиче у српском језику. Веома је успјешна у 

раду литерарне и рецитаторске секције, али се истиче и у 

раду свих других секција. 
 

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. 
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НИКОЛИНА ТАТОМИРОВИЋ је рођена 08.06.2007. 

године и ученица је деветог разреда ЈУ ОШ „Васо 

Пелагић“  у Пелагићеву. Учествује на свим литерарним 

конкурсима у региону. Одлична је ученица, има све петице 

и истиче се у свим наставним предметима. За свој узраст 

прочитала је пуно књига из необавезне лектире и посебно 

је успјешна у литерарној и рецитаторској секцији. 
 

САРА ЈОВИЧИЋ  је рођена 24.11.2008. године у Брчком. 

Похађа осми разред у ОШ „Васо Пелагић“ Пелагићево. 

Веома је успјешна у литерарној секцији и редовно 

учествује на свим конкурсима. 
 

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. 

 

СУАНА МИЛКИЋ је рођена 21.05.2008. године у Тузли. 

Ученица је 8. разреда ОШ „Васо Пелагић“ Пелагићево. 

Веома је активна у литерарној секцији и редовно учествује 

на свим конкурсима, а њени радови су изложени у холу 

школе. 
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РЕЦЕНЗИЈЕ 

 
ПРЕТПРАЗНИЧКО ВЕЧЕ У ПЕЛАГИЋЕВУ 

 

Колико год људи водили ратове, губили или 

побјеђивали и колико год нас стискале кризе, пјесници 

успијевају да легитимно покажу моћ преображаја своје 

душе, иако нису свјесни да ли ће дочекати да својим очима 

виде испуњење пјесничких  снова.   

„ПРЕТПРАЗНИЧКО ВЕЧЕ 

Топли љетни сутон пејзаж обавија, 

а искрица ватре запаљене лети. 

Радује се младост, радујем се и ја 

стигао је август и Илиндан свети.“ 

 

Тако и пјесници окупљени око КПД „ВАСО 

ПЕЛАГИЋ“ у Пелагићеву, својим стваралаштвом показују 

да једино морална криза не смије нам се догодити. Они „не 

стоје крај ријеке живота“, „не бацају се у њену матицу“, 

већ све више збијају своје редове у духу времена који их је 

објединио. 

У лилама сунце вјечним огњем гори 

да свим вјерујућим освијетли путе, 

па да се помоле оном што нас створи 

љубећи крст часни и Његове скуте.“ 

 

КПД „ВАСО ПЕЛАГИЋ“ Пелагићево, пробудило је 

и оне „који су мртвим сном спавали“. Опште расположење 

међу писцима није пробуђени национализам, већ  дух 
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стварања пјесничке енергије у одбрани своје традиције, 

свог духовног блага и ћирилице. 

У оквиру ове пјесничке прославе, „ГОРИ ЛИЛА 

УОЧИ ИЛИНА – 2022“, духовна побједа, огледа се у 

идејном видокругу који пјесници спонтано граде. 

Пајо Бркић, као идејни вођа, иде у обнову пјесничке 

енергије, за обнову његовања родољубља. Инспирисан 

духовним благом које је потомцима оставио његов 

духовни вођа, просветитељ и љекар Васо Пелагић, враћа се 

човјеку са свим својим врлинама и манама, враћа се 

пјеснику, враћа се талентима, књижевним радовима 

ученика,  враћа се животу и народу, онако како је то чинио 

Васо Пелагић. 

„Док молитва њежно струји нам кроз вене 

чекаћемо зору и јутарњу плавет. 

На источном небу још су древне сјене 

које кажу: - Поштуј прадједовски завјет. 

 

Духовно расположење да пјесник ником ништа не 

дугује је доказ да пјесници не желе присмотру политике,  

не желе критички став о квалитету своје поезије, и не маре 

што у „вуненим временима“ углед поезије некако блиједи.  

„У име предака, светог Илиндана 

и старих записа из древних дубина, 

и у име пјесме што је испјевана 

подигнимо чаше претпразничног вина..“  

ВЕРА КОРОПКИН-РАТКОВАЦ 

 

Добар знак и велика нада... 

Пјесничке здравице подигоше многи пјесници 

родољубивим језиком, језиком љубави, па тако: Стевка 
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Козић Прерадовић, Снежана Кукић, Смиљана Божић, 

Ратко Поповић, Ранко Прерадовић, Неда Ђукић 

Боројевић, Милорад Мишо Ђурђевић, Милена Дрпа, 

Миладин Берић, Милад Обреновић, Марко Ружичић, Зоран 

Грумић, Живорад Јелић и  многи други  и овог пута 

сачуваше углед пјесника, и углед узвишене божанске 

поезије.  

И тако: Драгица Ђурић пјева о кућном прагу, 

Драгица Бека Савић о оцу гуслару, Жаклина Манчић ово 

последње библијско вријеме схвата као Божије давање.  

И тако, док небеса пламте огњем Светог Илије у 

Пелагићеву, гласом Божијих анђела из смирене земаљске 

скрушености пјесници у Пелагићеву, као по старом 

обичају граде пјесничку богомољу. Избјегавајући небески 

жар, чувају пјесници свој углед, чувају идентитет, 

ђедовину, писмо, завичај, језик. Подижу пјесничке тврђаве, 

пале лиле од стихова.  

Свака ријеч и свако слово има свој Запис на небу. 

                       

 

Требиње, 22.06.2022 године. 

                                                                                           

Здравка Бабић, књижевник  
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ЧВРСТ СПОЈ ИСКРИ ЛИЛА И РИЈЕЧИ 

 

             Искре лиле и искре ријечи у овом вриједном 

зборнику радова су чврсто испреплетане и спојене, 

прожимају се, постају једно па дају заједно још веће и 

вредније свјетло које се стално уздиже и шири. Свјетлост 

поништава таму и зато је својствена, вриједна, узвишена и 

важна.  

            Чување обичаја је чување заједништва на путу 

опстанка и напретка и то повезује и ближи људе. Обичај 

паљења лила се одржао у народу, јер искре лила лете и 

летјеће високо у небо у славу оних који су у било које 

вријеме били несхваћени, одбачени, прогањани, 

неприхваћени, умарани, напаћени... Ватра и искре дају 

топлоту и свјетлост без чега не би трајали и истрајали. 

             Вриједни људи могу да направе велико дјело, ако 

надграђују оно што је вриједно и већ постоји. 

Манифестација ,,Гори лила уочи Илина“ је од свог 

настајања била обичајна, значајна, завичајна културна 

манифестација овог краја. Она је захваљујући ентузијазму, 

вољи и упорности културних радника Милоша Антонића и 

Паје Бркића као и њихових сарадника стално расла и 

снажила. Послије одласка Милоша Антонића, професор 

Пајо Бркић је наставио да стално уздиже манифестацију. 

Знањем и трудом узвисио ју је тако да се пламен лиле 

винуо високо и допро далеко, па је постала 

интернационална, велика и веома цијењена. Зборник и 

саборовање стваралаца  доказују да велике идеје могу бити 

реализоване и у мањим мјестима,  ако се појаве упорни, 

знани и вриједни људи и ако се у то обавезно уложи душа 

и срце, али и уз подршку окружења. 

             Вриједност овог великог пројекта је окупљање 

вриједних аутора великог простора  које повезује љубав 

према писаној ријечи. Ту ствараоци дијелом тематски 

ограничени представљају себе са оним што је вриједно у 
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њиховом писању. Писци имају дар и моћ да допру до 

великих даљина и висина, јер су посебни путници кроз  

вријеме, па могу призвати, досегнути, освијетлити и 

описати оно далеко, магловито, непознато, али вриједно. 

             Зборник је показао, доказао и дијелом дао одговор 

на питање шта то може да окупи оволико људи око једне 

књиге. То је садржај књиге, љубав према цписању, 

тематска разноврсност, обичаји и велики Васо Пелагић. 

Требало је слоге, љубави, труда, знања, воље, жеље да се 

овај културни догађај изгигне на овај ниво. Сам зборник 

књижевних радова је посебна вриједност, јер је окупио 

ствараоце у великом броју са широког простора, разних 

генерација, занимања, стила, тематике, разноликости 

језика и дијалекта. Тематска, језичка и стилска 

разноликост заступљених аутора показује да је умјетност и 

стварање посебно вриједно, јер представља велику ширину 

у исказивању. 

              Манифестација траје шеснаест година, и сваке 

године је  садржајнија, стално расте, али је задржала 

почетну поруку да наглашава значај обичаја и традиције 

која нас је формирала и одржала. Дала је и значај  чувању 

имана великих и вриједних људи као што је Васо Пелагић.  

              Зборник је подијељен у тематске цјелине, гдје је 

дато мјесто за стручне и књижевне радове ствараоцима  

који се баве и посвећију писму, језику, обичајима и 

традицији. Ту се описује и пјева светињама, родној груди, 

кући, огњишту, селу, Косову, отаџбини, солунцима, 

љепоти завичаја... Други тематски циклус посвећен је 

великом Васи Пелагићу, народном учитељу, просветитељу, 

трибуну, који је окупио ствараоце у зборник и сваке 

године их позива на саборовање. Ту је поред вриједне 

студије о Васи Пелагићу дат значај природи, љековитим 

травама и стиховима исказан Васин живот, рад и значај. 

Трећи тематски циклус је о људима и дођајима у завичају 

да би се очувала сјећања на неке вриједности које заборав 



КПД „ВАСО ПЕЛАГИЋ“ ПЕЛАГИЋЕВО 

 

568 

 

потире. У овом циклусу пјесници пјевају о младости, 

дјетињству, будућности, правди, Арчибалду Рајсу, 

митрополиту Амфилохију. 

              Слободна тема и форма даје ствараоцима простор 

без ограничења да се покажу и искажу кроз писање о 

сновима, безнађу, молитви за мир, а посебно се истиче као 

вриједна, а необична бајка преточена у стих. 

              Једана од важних тематских цјелина су 

заступљени радови ученика, па им овај зборник радова 

служи за стваралачко доказивање и потврђивање. 

Упоређујући своје радове са старијим ствараоцима отвара 

им могућност да уче, да напредују, јер на њима је 

будућност и овог простора и овог зборника. Представили 

су се поетским и прозним радовима, а посветили су их 

великом Васи Пелагићу, мајци, пријатељима, матерњем 

језику и страдању. 

              По чему створено може бити другачије и 

издвојити се. Кажу неки критичари умјетности да је то: 

дубина мисли, величина поруке, садржај, тема, стил, нека 

нова форма исказивања... 

               Нисам, као што је постао обичај, намјерно 

издвајао и наводио из пјесама и прича мисли, стихове и 

пјесничкие слике које су се издвајале и наметале, јер је ово 

мој лични доживљај прочитаног, а нисам ни дефинисао 

критеријуме по којима бих рангирао и вредновао створено 

и издвојено.  

              У овом великом  богатству разноликости поезија је 

доминантна, али мајстори кратке приче ипак успијевају да 

ту упакују љепоту и поруке које маме читаоца. Само два 

афирмисана аутора се успјешно показују и доказују 

афоризмима који је захтјевна, вриједна и интересантна 

форма. Родољубље је исказано стихом и причом кроз 

љубав  према ћирилици, завичају, обичајима и њиховом 

чувању због важности за будуће генерације. Љубав се 

исказује на разне начине кроз искрену љубав према 
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другом, према пријатељима, човјеку, родитељима, родном 

крају, отаџбини, свецима, Богу. Љубав је велика и важна, 

јер је један од темеља постојања. Пјесме о борби и рату су 

обично са порукама да је рат за све велико зло и да он 

доноси плач, тугу, разарање и смрт.               

          Вриједимо онолико колико послије нас другима 

остављамо. Зато вриједи покушавати и стварати нешто 

што траје јер сви знамо да нас култура сјећања одржава и 

снажи. 

 

 

28.06.2022. године                                

Марко Раулић Ђукић, књижевник 
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