УМЕСТО УВОДА – Љ. Обрадовић
Како написати добар уводник?
Обично одаберем, једну или пар рубрика у часопису и посебно их препоручим
читаоцима. Овога пута тај рецепт напросто не могу применити, јер су све рубрике
у часопису посебне и по мени добре, тако да ми преостаје само да их набројим и
топло препоручим, а избор препуштам Вама читаоцима.
Дакле у овом броју имамо рубрике:
•
•
•
•
•
•
•

Зато и опстаје констатација да је овај лист посебан. Ми заувек у Ваша срца уносимо
лепоту поезије! Свака песма коју у часопису за поезију - ПоезијиСРБ прочитате или
је објавите, оплемениће и челичити Ваше тело и душу!
Поштовани песници, ауторски хонорар за објављивање у часопису нисмо у
ситуацији да платимо! Ако сте са тим сагласни, пошаљите нам свој рад.
Наш мејл је: pesnik@poezija.rs
Добродошли!
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Крезовић
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ПОНОВО УПОКОЈЕНА - Даница
Димитријевић Петровић, Крушевац

НОЋ ЈЕ - Латинка Ђорђевић, Цирих

22

ЖЕНИ ИЗ РАЈСКИХ ПОЉА - Саша Милетић,
Крушевац

ЧЕРГА - Мирослав Мића Живановић,
Крушевац
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KAДА БРДА МОЈА УТИХНУ - Драгојло
Јовић
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РЕАЛНОСТ - Светлана Ђурђевић,
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ЗИДАМ СВОЈ СВЕТ - Љубодраг Обрадовић,
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У ОВОМ БРОЈУ ИЗДВАЈАМО
ЕПИТАФ Љубиши Бати Ђидићу – Мирослав Мића Живановић
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ПРОЂЕ ЖИВОТ

Ратко Тодосијевић Баћо, Крушевац

ИСТИНА ТИШИНА

У ИМЕ КОРОНЕ*

Напомена: *Да ли је ову песму аутор написао у тренутку
предосећања да се ближи крај, за мене ће остати енигма.
Драгојло Јовић
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ПУТУЈЕМ

ДА ЛИ СИ ЛУД?
Зорица Арсић Мандарић, Београд

БИБЛИЈСКИ СПЕВ

ПОНОР ИЗ СНА

ОПУСТИ!
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БОЖЕ

ВРЕМЕНА БЕЗ ЉУДИ

Андреја Ђ. Врањеш,
СремскаМитровица

БЕЗНАЂЕ
БРАВО

Живот је као школски час, хитро прође. Душан се
присећао времена када је носио у себи снагу
неиживљеног, летео без крила, маштао верујући да
је непролазно све што се налазило поред његових
забуна.
Сећање је као мост између јуче и овога данас,
спона радости и завршеног, апотеоза младости.
Али и магистрала враћања далеком себи, бег у луку
разумевања, спас од луда времена. Неухватљив,
бунтован младић је сигуран у себе хрлио у ново још
не виђено, све док га једног ненадана болест није
шчепала, збунила, доводећи га најпре у стање
неверице шока, а онда га постепено уводила у
ништавило из којег није било излаза. Његова
очекивања су била изван трагикума, скроз друго,
стигла га је највећа невоља у напону снаге, мимо
правде, као најоштрија казна.
Алцхајмер га је извео из смисла и увео у
бесмисао. Постао је наједном биљка која вегетира,
изгубио себе, пронашао заборав ,час би се смејао,
потом плакао, постављао нека несувисла питања,
одговорити није знао на постављена. Довели су га
код лекара, једног јутра за њега без јутра, увели на
одељење неурологије, буквално га сместили на
столицу поред човека који се тресао и што год је
несрећник хтео урадити, руке га нису слушале,
покрети су му били за инат неусклађенији, паркинсон
је био немилосрдан. Галерија стравичних слика, као
на
филму. На носилима донесоше девојку
деформисану мултиплекс склерозом, болест је и у
њеном случају показала бестијалност, када
је
најмање требала у бујању чула. Млада и још лепа,
лежала је беспомоћна. Чекаоница се испунила
болом.
Овде би свако требао доћи, рече човек који је
довео неког, требало би да сви виде ово губилиште,
занеме на трен, можда би их замислиле слике
пораза, можда би се силни запитали ? Нико није
одговорио, тишина и очај су једнако загосподарили.
Овде је изгубљено све, осим депресије не постоји
ништа и ништа је све. Театар трагедија, кад се дође
до овакве немоћи , изгуби се достојанство, живот
тада понизи. Немоћ је већа казна од смрти.
Пожелимо да што пре одемо са овог места и
заборавимо све . Болесни људи остатак живота
гледају драму властитог БЕЗНАЂА. Лекари су овде
још једина светлост у коју се као у Сунце гледа, нада,
тајна невидљива снага, последња утеха. А туга, туга
остаје једина мера која се чује и види у времену.

ГЛАД

ЕТИДА ЗА ДВА СУНЦА

ВОЖДОВА СВЕТЛОСТ
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ИЗ СЕЋАЊА - ГАВРИЛО

ГОСТ
Све се код Срба лијепо и оно бучније тужно, догодило у олујама вијекова. Али је овај по времену плутајући
народ издржао најприје себе, властите неслоге и тумарања тражећи судбином својом свјетлијег пута. У
страдању трагању он се завјетно држао Русије као јединог вјерујућег ослонца.
Неограничена љубав и данас греје срца милиона синова и кћери Светосавских покољења. Васпитаван у
породици која је његовала култну љубав према Русији нисам могао бити другачији. Направио сам ову дигресију
да бих са разлогом кратко испричао несвакидашњи сусрет, догађај, као чињеницу свим оним сличним ,,Што за
живот главу губе и умиру када љубе“. Елем у нашем широком стану раних седамдесетих боравио је великан
руске оперске сцене, бас Аркадиј Аркаша Талмазов. Отац га је довео директно из театра у Зеници у којој смо
живјели дуги низ година, довео га са тек свршеног концерта, једног гостовања уприличеног не сјећам се са којим
поводом. Мајка је направила вечеру и у једном тренутку док је разговор текао, госту је из руке испала мрвица
хљеба, сагао се и ставио је у уста. Када га је на течном Руском отац упитао зашто је то учинио, одговорио је :
,,Георгиј, мом Ђорђу, преживио сам као дијете ратну голготу, блокаду Лењинграда, онда када се умирало испод
Сунца и Мјесеца масовно, јело се у свирепом времену све што се креће осим људског тијела. Послије
преживљеног страшног немира немам право да до краја живота оставим једну једину мрвицу. Спонтано смо
заплакали. Те са смогом и маглом помјешане јесење ноћи и као чудом необичним догађајем, залуталим
ненадано у наша срца, засвијетлило је Сунце, свијетлије од оног из Конавља на домак Дубровника. А када је
још Аркаша по очевој жељи, запјевао арију ВОЛГА ВОЛГА, ПЈЕСМУ О СТЈЕЊКИ РАЗИНУ, ЛУСТЕР ЈЕ БЛАГО
ПОЧЕО ДА СЕ ЊИШЕ, УМ НИЈЕ МОГАО ДА ВЈЕРУЈЕ, ОЧИ СУ ПОВЈЕРОВАЛЕ И ЗАПАМТИЛЕ.
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ЗАВИЧАЈНЕ СТАЗЕ

Душан Комазец, Станишић

СВЕТИЊА

ПРЕСТО
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ЈУТРО НАД ОЗРЕНОМ

Милан С. Марковић, Семедраж

ДИЧИНСКО СВАНУЋЕ

ПЕЛИН
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БОЈЕ РУЖЕ

Јелена Протић Петронијевић, Крушевац

ПЕСМА ПРИЈАТЕЉСТВА

РАСТАНАК
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ВРЕМЕ МАЛИХ, НЕЖНИХ ВИСИБАБА
Испод старе смокве, осушених грана,
баш ту испод дуда, а на домак дуња,
крај давно, давно иструлелог пања,
нежна, бела светлост светлуца ко муња.
Бивша башта бивших људи,
само нежна, тужна успомена,
не би се ни знало да је овде била
да белих цветова, да белине нема.
Процветале висибабе мале,
ко одблесак неког давно г света,
који не постоји, кога нема више,
а на зимски распуст од пре много лета
и на баку Зорку мирише, мирише ...

Хранимир Хране Милојковић, Соко Бања

ДОЛЕ НА ЈУГУ

ВРЕМЕ ТОПЉЕЊА КОНОПЉЕ

Доле на југу су и птице од тебе бољи песници,
пролеће је најлепши сликар са цветним осмехом,
чак су и мрави и пчеле од тебе бољи уметници
и ласте што граде гнездо под твојом стрехом.
Доле на југу су сви цветови тајно заљубљени
у бистри поток што у шуми извире и сетом мирише,
и маслачци, што их ветар разноси, нису изгубљени,
а свилена се паучина на ветру надима као да дише.
Доле на југу и кад си усамљен ниси никако сам:
Сваки те камен, дрво и стаза на неког подсећа
Доле на југу је светао и сунчан скоро сваки дан,
чак и киша кад пада и дах зиме кад се осећа.
Доле на југу је давно остало све оно што си хтео:
Твоја непреболна љубав са мирисом сенокоса
и све речи које никад рећи ниси умео ни смео
девојци што пролази ливадом лепа и дугокоса.
Доле на југу све је и дан-данас потпуно исто,
само си ти остарио и јесен ти се у очима смеје.
Ходаш оном познатом стазом кроз јутро бистро,
сећања на прохујале дане срце и душу ти греје.
Доле на југу те и црна земља жељно ишчекује
да са њеним прахом помешаш све своје кости.
И кад те сви забораве и нико више не оплакује
певаће ти траве вечиту песму о пролазности.

Ноћас ме Морава у сну дозивала
жуборећи брзацима, бљескањем врбака,
неку давну песму је тихо шапутала,
звала ме на свадбу речних облутака.
И видео сам њен меандар у сну од пене,
плаветнило њено сред пожњевених њива.
И, гле, на њеној обали спазио сам мене:
Талас бистре воде ноге ми залива.
Очима гледам кроз зраке ко снопље
како отац забија кочеве у речно дно,
мајка око њих увија стабљике конопље,
а ја се брчкам у плићаку, весео и го.
И Шаруљу сам видео како воду пије,
чисту, незамућену од прљавог песка,
а над реком рој вилиних коњица се вије
у одсјају сунчевом што из воде бљеска.
Само наш кудрави Гаров у воду неће.
Узалуд га дозивам и већ губим наду.
Махне ми репом а онда се окреће,
па легне у дебелом тополовом хладу.
А августовско сунце је блистала, сјало,
облуци су под ногама скакутали,
безброј дуга на речно дно до је пало,
од лепоте су и вода и ваздух умирали.
И плакао сам у сну, срећом обузет,
што сам могао да се вратим у то време.
О, како је тада био леп читав свет!
Од такве красоте и птице занеме ...
Ноћас ме Морава у сну дозивала
кроз ожето жито везано у снопље,
неку давну песму је тихо шапутала
да ме сети на време топљења конопље.
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СЛИКА У ПРОЗОРУ

Данијела Јевремовић, Крушевац
НЕ ТРАЖИ МЕ

НЕ РАЗУМЕШ
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СЛУТИМ
Слутим неку велику чежњу на твоме лицу
И видим потајно скривене капљице росе
У твоме оку како клизе низ то прелепо лице.
Тишина нас спаја, само откуцаји срца знају
Тренутак у ком смо заједно, а ти сама.
Слутим да су ти јесење кише испрале осмех
А знам колико волиш да се смејејш
У тај осмех сам се заљубио до ушију на прву
Онако спонтано као неко дете које
Је нашло своју играчку па светли од среће.
Дејан Петровић Кенац, Крушевац

ЧУПЕРАК У КОСИ
Бесконачно дуго твој лик сад ме прати
Са студима коса све је више бела
И многе сам ноћи дочекао тужан
У сећању враћао дан кад си ме срела.
Тог дана су неке чаролије биле
И напици топли од среће и суза
Погледом сам кришом гледао ти очи
Као да си увек у срцу ми била.
Гледао сам диван тренутак у рају
Уживо у башти мириснога цвета
И сви су ми снови у госте тад дошли
Желећи тренутак да ти будеш с нама.

Слутим, а та слутња у мени реже
Док тамо у ћошку, у своме кутку кришом
Забринуто гледаш у мене .
Знам да си ту моја, само моја забринута до бола
Лице те одаје тугом коју носиш у себи.
Знам да кад ово прође и ноћи постану безбрижне
И врати се тај твој чаробни осмех ,
Та раздрагана чистота мале девојчице
Бљеснуће светлост и сва сновиђења постаће јава
И ти ћеш поново бити она весела дама са стилом.
Да све пролази и нестаје остаје само тренутак
У ком се сретну погледи и ту заувек остану
Дубоко везани у једну причу ,
Причу изгубљених душа које су нашле
Једна другу и своје смириште у топлини загрљаја.

ЗРНО ТУГЕ
Нека ме туга загрлила чврсто
Као да смо одувек заједно били
Прати ме тако кроз живот овај
Мој друг постала најмилији.

И приђох ти нежно уплашен ал срећан
Замолих те само за тренутак неки
Рекла си ми ,,седи ми се дуго знамо“
Узео сам пиће а време је стало...

Животе састављен од зрна песка
Окружен људима ал опет сам,
Куд год да кренем она ме прати
Мрачна ми јутра и сваки дан.

Причала си нежно ко кад бреза јеца
О срећи и тузи што кроз живот носиш
Док сам ја упијао сваки тај тренутак
У срцу ми оста чуперак у коси.

Куда да кренем на коју страну
Сивило свуда а магла густа
Бар на видику светлост да видим
Трезан са осмехом дочекам сутра.

А била си тако заносна и мила
Природне лепоте божанственог сјаја
Изненадни сусрет потпуно ме опи
Док је гледах како одлазиш из бара.

Године тешке ал срце младо
Срећу тражи у једном тренутку
Много се чемера скупило на души
Чекајући љубав и ту жену.

Године су прошле њен лик још ме прати
У сећању стално она ми се јавља
И кроз чежњу, сету, проклињем сам себе
Што је нисам питао можда би остала.

И док је гледам нестану речи
Све жеље стану у ову једну,
Само још срце кроз поглед збори,
Волећи несрећно ту лепу жену.

Никада је нисам видео од тада
Ни тражио нисам и сад ми је жао
Мислио сам да ће време све да смири
Од ње ми је само чуперак остао.

Окружен људима ал опет сам
Проклињем ноћ, проклињем дан
Проклињем судбину што њу ми посла
Дозивам смрт, туге ми доста.

37

Сад све морамо јер ништа нисмо морали

Милош Ристић, Крушевац
Одиграо сам ја све своје слагалице

Вечито сам ожеднео побледео

Сумњиво ми све и тебе што гледам

Живим патетично у данима прошле везе
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ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВЕ

Мирослав Мића Живановић

НЕКА ЖИВИ ЉУБАВ

ДОК ПРОЛАЗИШ ГРАДОМ
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ИЗВОДИ ЗА БИОГРАФИЈУ Мирослава Миће Живановића

•
•
•
•
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БАЛАДА

МОЛИТВА
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На комеморацији je говорио Синиша Мaксимовић
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Написали су поводом смрти Мирослава Миће Живановића:
Гвозден Ђолић Чолка из Александровца:

Бранислав Симић:

Дејан Петровић Кенац

Матилда Јанковић

Зорица Станковић

Мимица Стефановић Костић
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БИВША ПРОДАВАЧИЦА ЉУБИЧИЦА

Елеонора Лутхандер, Стокхолм – Крушевац

КРУШЕВАЦ

БОЉИ ЉУДИ
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БЕОГРАЂАНКА

МОЈИ СИНОВИ
ДВЕ МАДОНЕ

47

#MeToo

ПЉУНИ МИ ПОД ”WINDOWS”!

ГЕОЦЕНТРИЧНА
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Елеонора Лутхандер се догодила у Крушевцу – Вељко Стамболија

49

Шведско српска песникиња Елеонора Лутхандер, у посети свом родном граду Д. Павловић
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Далибор Ђокић, Брус

ДА МИ ЈЕ...

МОГЛИ СМО И ВИШЕ И БОЉЕ
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ТЕСТАМЕНТ

ДОН КИХОТ

ЈОШ ВЕЧЕРАС

НЕДОВРШЕНА ПЕСМА
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СУТРА СЕ ЖИВОТ ЗАВРШАВА... – Горан Минић

54

ПИЈЕМО ЖИВОТ И ЈА
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О књизи Далибора Ђокића УРЛИК БОЛА су написали:
УРЛИК БОЛА за кафанским столом занеми – Љ. Обрадовић

56

МЈЕСЕЧИНА У ЧАШИ – Вељко Стамболија, приказ књиге УРЛИК БОЛА – Далибора
Ђокића

57

МАЛИ ЗАВИЧАЈНИ ЗАПИС О ДАЛИБОРУ ЂОКИЋУ – Љ. Ђидић

58

Љубиша Красић – Стихом на ветрењаче

59

Ненад Живковић SkySeeker, Велико
Градиште - Београд

НИКАД ВИШЕ

КИШНА ВИЗИЈА

60

ТАЈНА

ХИМНА ЗА ДРАГАНУ!!!
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СЕЋАЊЕ НА ЖИКУ СТОЈКОВИЋА – Љубодраг Обрадовић

БИОГРАФИЈА: Жика Стојковић, Треботин (1952. - 2021.)

62

63

ЗА РОЂЕНДАН

Милка Ижогин, Ћуприја

ОСРЕЋЕНА СРЕЋА
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ХУМОР И САТИРА

Саша Милетић, Крушевац

АФОРИЗМИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Др Михајло Ћирковић, Крушевац

АФОРИЗМИ

66

Братислав Костадинов, Крушевац

АФОРИЗМИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Јован Арсић Јовче, Боботе - Александровац

АФОРИЗМИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Дарко Михајловић, Крушевац

АФОРИЗМИ
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МАНИФЕСТАЦИЈЕ

КОЗНИКУ У ПОХОДЕ 2013.

ОКРЕТАЊЕ ТОЧКА НА КОЗНИКУ – Љубодраг Обрадовић

70

Љубиша Бата Ђидић – идејни творац манифестације
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Далибор Ђокић Ђоле, Брус

Мирослав Мића Живановић, Крушевац

ИЗВИНИ

ОДЛАЗИШ
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Љубодраг Обрадовић, Крушевац

Вељко Стамболија, Крушевац

ОКРЕТАЊЕ ТОЧКА

НОВИ ВАРВАРИ
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Представљамо Вам још неколико песама из зборника ОКРЕТАЊЕ ТОЧКА

Перо Зубац, Нови Сад

Борисав Бора Благојевић, Ћуприја

ЗВЕЗДАНО ТАНЕ

ЕВРОПЉАНИ

74

Живота Трифуновић, Кобиље

Драган Тодосијевић, Треботин

БЕЗ ТОЧКА СЕ НЕ МОЖЕ

СЛОВО ПО СЛОВО

БЕСКРАЈНЕ РАВНИЦЕ
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Горан Минић, Брус
ОЧИ ПУНЕ НЕСАНИЦЕ

76

Мр Јован Михајило, Нови Сад
ИМАО САМ ЦВЕТ РУЖИЦУ

Томислав Милетић, Крушевац
СОНЕТНИ ВЕНАЦ
Магичне лепоте у очима жене

МАГИСТРАЛЕ
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ФЕДРАРО 2021.

СУПЕС 2021. – Љубодраг Обрадовић

81
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Мирослав Мића Живановић - ДАН ПОСЛЕ

Јована Марковић - ВИДОВДАН

83
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Ликовна колонија "Мр Ратко Тодосијевић Баћо" – Љубодраг Обрадовић

88
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ДУША ТРОМОРАВЉА 2021.

МОРАВСКИ ДО 7. 8.2021. – ДУША ТРОМОРАВЉА 2021. – Љ. Обрадовић

91

На манифестацији „ДУША ТРОМОРАВЉА 2021.“ су додељене следеће награде и похвале:

Песникиња Троморавља: Слађана Бундало из Крушевца
РАЊИВА ПЕСМА

92

Песник Троморавља: Мирослав Мића Живановић из Крушевца
МЕЊАО БИХ СВОЈ ЖИВОТ

Кондир госпође Јелице: Матилда Јанковић из Ђуприје

93

Топуз војводе Пријезде: Бранко Ћировић Ћиро из Ћићевца

Тамо гдје најлепша зора гране
Него игдје много прије
Тамо гдје је Свети Острог
Гдје је Свети Василије.
Тамо гдје је Српство свето
Звук гусала гдје се чује
Тамо гдје се образ чува
Гдје се лажно не србује.
Тамо гдје је свијет стамен
Гдје је лоза Немањића
Гдје борави Свети Сава
Немањића гдје је камен.

КОРЈЕНИ
Корјени су наши тамо
Гдје најљепше свићу зоре
Гдје Дурмитор дира небо
Гдје крш љуби сиње море.
Тамо гдје се чојство цјени
И громова чује јека
Гдје почива Његош славни
Гдје је Српска колијевка.

Тамо гдје су манастири
Милешева, Дубочица
Света Петка и Тројица
Архангели и Довоља
Ту је наша колијевка
Родно мјесто прађедова.

Тамо гдје се гуске чују
Гдје је ријеч ко светиња
Гдје Биљарду Ловћен чува
Под скутима код Цетиња.

Тамо гдје се Српство чува
И за њега глава даје
Тамо гдје је Православље
И усправно гдје се траје.
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МОРАВСКИ ЦАРОСТАВНИК 2021.

Беловодске луле се опет ките – Љубодраг Обрадовић
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•
•
•
•
•
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Предраг Дашић говори своју беседу

•

•
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•
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Биографија – Предраг Дашић , 1958. Пећ
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ПоезијаСРБ - ИЗАВАЧКА ПРОДУКЦИЈА 2021.

Часописи за поезију ПоезијаСРБ број 15. и број 16.

КАД СУ МАЛИ ВЕЛИКИ – Љубодраг Обрадовић

109

•
•

pesnik@poezija.rs
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Милосав Ђукић Ђука - УЧИТЕЉ БРОЈНИХ ГЕНЕРАЦИЈА

Уводна реч аутора књиге

111

Књиге које смо представили у часопису ПоезијаСРБ број 16.

Милосав Ђукић Ђука – ОЛУЈНИ ПЛЕС

Мимица Стефановић Костић - МОЈЕМ НЕПРЕБОЛУ,
БОЈАНУ

Мирослав Мића Живановић – ТЕБИ ПОКЛАЊАМ

Драган Величковић – НА ХЛЕБУ И ВОДИ

Првослав Пендић Пенда – ЕХО СА ГОЛИЈЕ

Vitomir Ristić, prof. – AMATERSKA POEZIJA IZ SRCA I DUŠE

112

Јасмина Димитријевић и Даница ДимитријевићПетровић – ПЕСМЕ ИЗ ТРАМВАЈА

Мр Ратко Тодосијевић Баћо – ПИЈЕМ ЦРНО

Љиљана Тамбурић – ДАМАРИ ТИШИНЕ

Лидија Бјелица – ИЗ ДУШЕ

Латинка Ђорђевић – ПТИЦА КОЈА НЕПРЕСТАНО ЛЕТИ

Даница Рајковић – ЛИНИЈА ЖИВОТА
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Лидија Бајкић – ДА НИЈЕ ТЕБЕ

Милосав Ђукић Ђука – ЋУКИН КЛАДЕНАЦ НЕКАДА И САДА

НА КЛАДЕНЦУ

НА ЋУКИНОМ КЛАДЕНЦУ – Љубодраг Обрадовић
На “Ћукином Кладенцу”, у прекрасном амбијенту Ћукиног етно дома,
24. августа 2012. године je одржано “Вече звездане поезије” у оквиру
манифестације “ЗВЕЗДАНО ЗДРАВИЊЕ 2012.” у Здравињу, у
организацији Културног центра Крушевац и песника са сајта
www.poezijascg.com. Наступили су песници: Љубодраг Обрадовић,
Вељко Стамболија, Мића Живановић, Светлана Ђурђевић, Тања
Милојевић, Никола Стојановић, Саша Милетић, Александра Костић
(отпевала је и неколико песама), афористичар Ивко Михајловић, а у
улози водитеља заблистао је Вељко Стамболија. Наравно у
казивању поезије огледао се и одлични домаћин манифестације
Милосав Ђукић Ђука, а организатор и реализатор манифестације
Драгиша Ђурђевић је уз поздрав и добродошлицу песницима
дочарао и своје вокалне способности. Овогодишња, иначе
традиционална манифестација ”Звездано Здравиње” обележава 23.
годину успешног рада и постојања и 40 година постојања и рада
једне од најстаријих ликовних колонија у Републици. Манифестација
се одржава у периоду од 8 – 28. августа 2012. године у селу
Здравиње. Организатори су КПЗ Крушевац, МЗ Здравиње и КУД
”Миодраг Вучковић” из Здравиња. Генерални покровитељ
манифестације је град Крушевац. /Забележио Љубодраг

Обрадовић/

©
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Зора Митровић – FLORENTINA
ЗОРИНЕ ПЕСМЕ, МАКОВИМА ПРОШАРАНЕ,
ПОВЕТАРЦИМА РАСУТЕ НА ПОЉАНЕ ТУГЕ
Старац је седео на обали свога живота и осећао да
му је крај близу. Стога је одлучио да остави писани
траг иза себе, траг исписан у вечности. Решио је
да свему што је сусрео у свом животу поклони по
једно кратко казивање. А свако казивање говориће
довољно само за себе.
Ево шта је старац записао:

Љубомир и Зора Митровић

ДАЉИНЕ
Само дух расплинут лута бесконачним простором
мисли и осећања. Проникнути у дубине свог срца и
ума, где леже тајне постојања. Никако, јер што дубље
продиремо, пред нама се отварају све већи бездани,
бездани непознаница. Дух тражи уточиште.
Он сазрева, а можда, ипак, никада не сазри.
Хватамо се за сламчицу нужне егзистенције. Тама и
туга владају у свету који нас окружује. Како дух може
да се одржи у свету који је неправедан?
Царство духа је могуће
материјалних граница.

само

у

животу

без

ПАТЊА
Повечерје је титрало на благом поветарцу. Загасите
боје неба губиле су се у сутону. Све је одисало
миомирисом раног пролећа.
Изненада, небо се осу звездама. Знам, не воли ме
више. Стога, још више боле ови сутони смираја дана.
Као да хоће да нагласе крај наше љубави.
Боли, без изгледа да ће престати.

ТАТА, МНОГО БОЛИ СВАКИ ТРЕНУТАК БЕЗ ТЕБЕ. ЈА
ЖЕЛИМ ДА СЕ СЕЋАМ, АЛИ, СЕЋАЊА СУ МНОГО,
МНОГО БОЛНА.ТВОЈ ОДЛАЗАК, ТАТА, ЗА МЕНЕ ЈЕ
НАЈВЕЋИ ГУБИТАК У ЖИВОТУ. НЕ ЗНАМ КАКО ДА СЕ
ИЗБОРИМ СА ПАТЊОМ ЗА ТОБОМ, ТАТА. НИКАДА НЕЋУ
ОПРОСТИТИ ТВОЈИМ ДУШМАНИМА, НИКАДА. ЕВО,
ПРОШЛО ЈЕ ВИШЕ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ ОД КАДА ТЕ
НИСАМ ЗАГРЛИЛА, ПОЉУБИЛА, РУКЕ СУ МИ ПРАЗНЕ,
ОЧИ И ДУША.
Хвала ти, ТАТА, на несебичној љубави и подршци коју си ми
пружао читавог живота, на талентима које си ми даривао.
Сва моја дела и све оно најбоље у мени, дао си ми ти, ТАТА.
Твој интелект, твоје врхунско и свестрано образовање, твој
светао Лик, блистави Ум, твоја доброта, твоја племенитост
и нежност, твоја духовна снага, храброст и неустрашивост,
створили су око мене ореол који је будно пазио на мене у
тренуцима свих мојих беспућа, јада и безнађа. Увек сам
знала да ме негде тамо твоја рука чека и твој глас, нежни.
Како ћу онда сада без твоје руке и без светлости твог гласа
и погледа, ТАТА? Увек си ми говорио Зоки, ти си моје дете.
Када би ме позвао Зоки, глас би ти се топио од миља. ТАТА,
молим те, не плачи, твоје дете ће увек бити поред Тебе.
Стога, птичице моја, умилна и нежна, нећемо рећи збогом.
Још ћемо се ТАТА, ТИ и Ја срести на пољима снова, која
припадају само ТЕБИ и Мени. ВОЛИМ ТЕ ТАТА НАЈВИШЕ
НА СВЕТУ. /Зора Митровић/
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Миона Ђокић – ТАЈНЕ ИСКРЕНОГ ОСМЕХА

~ знамо ти и ја ~
ЉУБАВ...

Миона Ђокић (2002) кроз живот се бори са разним
недаћама искреним осмехом. Несхваћена и у неким
тренуцима угушена мислима које су јој све до сада биле
заточене у глави. Захваљујући тим мислима које више ту не
могу остати настаје њена прва књига. Ћутање је умело
ноћима да је ломи и сузе би јој квасиле образе, нерадо
изговарајући осећања одлучује да вас у свој свет тајни и
мисли уведе кроз своју поезију…

ТАЈНЕ ИСКРЕНОГ ОСМЕХА – Не долази само како би
донео зиму мом лету, Љубодраг Обрадовић
Миона Ђокић, девојка 21 века, се у својој првој, пре свега,
поетској књизи, одлучила да своје тајне мисли и
размишљања стави на папир и своје искуство простре, као
на тепиху, за све оне, који воле да читају… И определила се
Миона да њен стил буде мало неуобичајен за поетско
стваралаштво, одлучила се за цитате, кратке мисли и
изреке.
У свом приказу ове књиге одмах на почетку Миона каже:

~ нисмо играчке ~

Нисам једина заслужна за настанак ових цитата… Многи
од њих су настали захваљујући мени некада драгим
особама које су ме повредиле, такође они лепи настали су
уз велику љубав која је свакога дана све јача.
/Страна 63./
Можда је, у ствари, хтела рећи истину, да поезију у нама
увек креира живот који живимо. А каква ће то бити поезија,
какве ће поуке у себи носити, клија још у свести аутора о
сопственој срећи. /Прочитајте целу рецензију:
https://www.poezija.rs/a-promocije-knjiga/nove-knjige-tajneiskrenog-osmeha-miona-djokic/
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Боривоје Бора Видојковић - ОЧЕВИ ОПАНЦИ
Јутарњу тишину прекинула је оштра звоњава старог сата који
је чланове породице Видојковић будио већ скоро пола века.
Миливој је тај сат купио кад је почео да ради као пружни радник и
ево, дочекао је с њим и пензију. Временом се навикао на рано,
свакодневно устајање, па му сат није ни био толико потребан.
Једино, кад се добро напије па тешко устаје а јутарње пешачење
до Сталаћа, радног одредишта, дође му као добар начин
трежњења. Кад би сишао по мраку устаљеном стазом низ Високи
брег, па Колиним браником, пре него што прескочи поток он би
застао и поново се умио бистром ратевачком водом. Она освежи
и зими, а поготову лети. Сада, када је у пензији, тај сат му је био
још мање потребан. Понекад само послужи укућанима кад се
спремају рано ујутру за путовање аутобусом. Свим становницима
села Плочника то је, иначе, једини излаз ка Крушевцу, као и
Параћину. Миливој је свој радни век и своју пензију заслужио
пешачећи свакодневно Плочник - Сталаћ. Лето, зима, сунце,
киша, дубок снег, понекад и до појаса, али напредовало се.
Аутобуси су сада били бржа, једина и стална веза ових села са
светом.
Тако је тог јутра Љубомира тргао и пробудио звук тог старог,
али још увек ефикасног предмета и прекинуо диван сан у коме је
видео себе као подофицира у Љубљани, како врши смотру
одељења везе чији је био командир. Баш у тренутку кад је
наилазио капетан Дрљевић и спремао се да му преда јутарњи
рапорт, оштар звук сата је прекинуо тај диван сан. Љуба, како су
га сви звали, још се радо сећао тих војничких дана и у себи носио
тешку и непреболну рану што је одлучио да скине униформу и
врати се у своје село због родитеља. Могао је да се активира и
остане као водник у том лепом граду, Љубљани, али жудео је за
својим селом, родитељима, сиротињским имањем, врзинама,
својим шљивама и њивама.
Мало му је било криво због прекинутог сна, али обавеза коју је
имао по ратном распореду била је већа и журио је да се спреми
да на време стигне јер је знао да аутобус не чека никога. Војни
позив за вежбу је одмах ставио у свој новчаник, као и паре за
аутобус и кренуо у облачење да не би будио остале укућане. Отац
му, Миливој, који је са Косаром спавао у кухињи, већ је био будан,
али се само окренуо на другу страну. Драгиња је устала тихо да
Љубомиру помогне око спремања. Иако је увече све оставила на
своје место, сматрала је својом дужношћу да му се нађе, за сваки
случај. Споразумевали су се погледима да не би правили буку и
да не би будили децу која су спавала у другој соби. Спремио се
Љуба у тишини, али није видео у ћошку ходника нове опанке,
специјално купљене за ову прилику прекјуче у Ћићевцу.
Прексиноћ их је ту оставио, да му буду при руци. Потражио их је
још једном, не палећи светло у ходнику. Не, није их било! Ма, како
кад их је ту оставио!
А синоћ је дошао касно, окупао се, обријао и није обратио
пажњу на њих. Свако је имао своју обућу, па зашто би проверавао.
Хтео је са новим опанцима да оде на војно предавање у
Крушевцу, а они би му касније послужили за свакодневне обавезе.
Они стари били су већ поодавно излизани и служили су му само
за пољске радове, шталу и обор. Шешир је већ имао и био је скоро
нов. Не, ипак није могао да их види! Таман је хтео да повиси глас
и позове Драгињу, кад се она створила поред њега слегнувши
раменима, видевши о чему се ради. Морао је да пробуди
Боривоја, јер је једино он могао тај број опанака да обује. Додуше,
ретко је то радио. Тек понекад, јер је имао своје патике као и
Радослав, њихов млађи син. Тада се сетио да га ни синоћ није
видео, али умор је учинио своје и није толико обратио пажњу на
тај моменат. Знао је он да му овај старији син често увече са
друштвом силази у село, да играју фудбал на мале голове испред
Дома културе.
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Иако је Боривоје био студент и требао више да учи, волео
је да тако сиђе у село испред продавнице и дружи се са свима.
Знали су они често и да оду у друга, суседна села јер и су и
тамо имали другаре. Често су га због тога критиковали,
прекоревали и молили да више учи, а мање ајта, свадби,
посела, утакмица, турнира и разних дружења. Тада се и
Драгиња сетила да га јуче скоро целог дана није видела.
Послала га је у продавницу, рано ујутру, да купи неке
неопходне ситнице, али он се није вратио. Позајмила је од
Виде то што јој требало па би јој вратила кад Боривоје дође.
Обавезе и послови су и њој скренули мисли на сасвим другу
страну и на то је сасвим заборавила. Ушли су, као по договору,
у собу где су спавали Боривоје и Радослав и стали као
укопани. Радослав је спавао у свом кревету, али Борин кревет
је био нетакнут. Љут као никада до тада, Љуба је излетео из
куће и у старим опанцима трчећим кораком је нестао кроз
сокак у још тамно јутро. Лајка, умиљата кучка која га је пратила
свуда, кренула је за њим осећајући да се нешто десило. Често
је за њим каскала, па и за колима и кравама кад би ишли на
њиву. Некад је знала и да се са њима не врати, негде би се
задржала, али увек би касније дошла. И тада је осетила
колико је Љуба љут и кренула за њим у неизвесност.
Соба, односно просторија, у Задружном дому у којој се
налазио један телевизор који је служио скоро да цело село ту
гледа Дневник, утакмице, серију "Дуго, топло лето" због Кларе
и Бен Квика, гушила се у диму. Телевизор је био одавно
угашен, јер више није било програма. Препуна гомила немих
посматрача је само пушила и посматрала партију ањца која је
достигла свој врхунац. Тишину је реметио понеки уздах
кибицера и све чешће кукурикање петлова који су
најављивали зору. Више њих је улазило у игру, мењало се и
одустајало од партије, која је била започета још јутрос, али су
Бора, Шумац, Глиша и Хране били најупорнији и нису
одустајали. Добијали су и губили, али остали су најупорнији.
Сада је банак држао Бора, а гомила пара на малом столу са
шаховским пољем била је највећа до сада. Партија се
приводила крају јер су сви били исцрпљени и уморни, али им
инат није дозвољавао да одустану.
Нико није хтео да се повуче иако су ту били већ, ево скоро
два дана. Кад је видео да у подели има кеца Бора је одлучио
да примени један банални трик који га је научио цимер из
Краљева, Зоран. Кад имаш добру карту и желиш да прекинеш
игру, кад ти делиш, онда малим прстом леве руке у којој
држиш карте, док десном делиш, неприметно погледаш која
карта иде па је, ако ти одговара, тим малим прстом повучеш
мало на страну, а поделиш следећу. То не може да упали код
опрезних и вештих играча, али кад време одмакне и
концетрација играча попусти, може да се примени. Бора је
знао да је Зоран тим триком Славку Јокићу из Велике често
покупио и стипендију и кредит, па му га је било жао. Али, Зоран
није имао проблем с тим говорећи да зашто долази да игра
кад губи. Црногорци бар имају те стипендије и кредите, које не
враћају, колико хоће, па и колико неће. Вежбао је то Бора
неколико пута и прилично му је добро ишло. Сада је знао да
то код Шумца неће проћи, али код Глише и Хранета хоће. Али,
пошто је већ крајње време било да се ово све заврши, одлучио
је да тај маневар примени. Гомила пара на столу покрила је
скоро свако шаховско поље, а на врху су стајали опанци. Нови,
Љубомирови. Јуче ујутру их је обуо, с намером да купи мајци
намирнице и да се врати кући да учи. Уложио је и њих пошто
су сви све паре бацили на последњу карту. Био је сигуран да
добија, јер је кеца вешто скривао малим прстом леве руке, а
њима делио друге карте. Одједном је занемео. Чуо је Лајку и
њен познати лавеж како запара јутарњу тишину. Лагано је
подигао поглед ка малом прозору и одмах карте испустио на
сто. Љубино шеширче се назирало у полумраку, а њему је
синула мисао: Опанци! Да! Љуба их је купио специјално за
војно предавање у Крушевцу. Утрнуо је и пошао несвесно
руком да са стола узме опанке. Тешка рука једног од играча
му то није дозволила. Он је устао, бацио карте на сто и сав
усахнуо кренуо ка излазу. Није знао ни где се налази, ни куда
иде. Само се Лајка умиљато увијала око његових ногу и нежно
цвилила. Љуба је убрзао корак, сустигао га је и тихо уздахнуо:
„ Е, мој синко, синко!", и немо га отпратио кући док се јутро
полако прикрадало њиховим сокаком. Није требало нико
ништа да му каже. Све је било јасно. Мајка га је прекорно
погледала, а он је покушао да избегне тај поглед и тихо се
увукао у кревет. Ништа више није требало. Све је било јасно.
Никада више о томе нису реч једну проговорили. Никада
Бора није сазнао шта је било са оноликим парама које су биле
на столу, ко је и колико узео, као ни шта је било са
Љубомировим новим опанцима. Никада никога од присутних
није питао, иако су се увек дружили и о свему другом причали.
Никада више није узео карте у руке.

Мирослава Смиљанић – МОЈСИЊСКА МАЛА СВЕТА ГОРА

ТВОЈА МЕ СЕНКА ПРАТИ

Мирослава Мира Смиљанић
Драги мој читаоче!
Желим да иза мене остане неки печат, да је у овој
Јужно-Моравској котлини постојала нека жена, из
ових крајева, која је забележила све природне
лепоте ове котлине. Жена, која је писала о нашим
светињама, црквама, манастирима, о ткз. Мојсињској
Светој Гори и другим културним баштинама. Писала
о лепотама три Мораве, раскрсници моравској,
друмској и железничкој. Писала о центру Србије, о
три Мораве које чине Троморавље.
Под овим парчетом неба, поносна сам што ми је Бог
дао снагу да све ово пишем и иза мене оставим.
Године су моје учиниле своје, имам осамдесет две
године и пишем са задовољством.
Захвална сам Богу и појединим људима који су ми
помогли да напишем и издам још коју књигу. Има
добрих људи, који су ми изашли у сусрет да издам
четврту књигу „Мојсињска мала Света гора“.
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Драган
Матејић,
сатиричар,
драмски писац и писац за децу,
рођен је 1950. године у Великом
Шиљеговцу. Објавио је књиге
хумора и сатире: Провера знања,
Убило се време, Грешне мисли,
Писање низ ветар, Рам за нашу
слику, Сламка спаса, Загу(б)љени
у невремену, Новокомпоноване
мисли, Бег од памети, Распеће
Србије, Бабадедићи и Завичај на
брду душе. Сарађивао је у многим
писаним медијима а највише
трага оставио је у издањима
Ошишаног јежа и Радио Београда.
Превођен на Бугарски језик.
Награђиван је много пута за разне
књижевне
жанрове.
Прошле
године прославио је педесет
година књижевног рада и нерада.

Драган Матејић – ШИШАЊЕ ИЗ ДВА ДЕЛА

ОШИШАНИ СМО ДО ГЛАВЕ, ОДАВНО – Љубодраг Обрадовић
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И ОПЕТ СУ ЛИЛЕ КИШЕ…
И опет су лиле кише.
И опет је био мај.
Али није била Енглеска.
Ставила сам Ти срце у леву руку
А мач у десну.
Ниси се смејао као Торањ у Пизи.
Зато сам Твом Осмеху дала ново име.
У сну сам само крала Твоје кораке.
Вoлeла сам Те очима, осмехом,
испруженим длановима…
Јер, кажем Ти.
У Теби је крв ратника.
Бори се. Не одустај. Владај.
Јер Ти си син Посејдона.
И нека Ти Небо пошаље кишу
Јер Те је киша и родила.
И купај се!
Јер Твоја ће киша бити
Твоје море бескрајно…

Тијана Рапаић Марковић – И ОПЕТ СУ ЛИЛЕ КИШЕ

ОСТАНИ КОД КУЋЕ!

Сине Посејдона.
Сине*.
* Мом сину Стевану, који је оно што ће бити и
који
ће
увек
бити
што
је
сада.
4 Пролазила сам кроз време… Тражила наду,
путовала последњим возовима…. Била сам део
вечне игре, била сам зима у Африци… Нико није
могао да ми каже како је то… То је као сећање
двоје стараца…
Тијана Рапаић Марковић, мој први дневник, 1992.
године. У теби је крв ратника…4

И ПРЕВЕР ЈЕ ЛЕЖАО ГО НА ПЛАЖИ
Он је мушко
Њему се може
Њему неће пасти капа с главе
Он је своју капу ставио
на свој понос
Па се дигла капа
Уместо поноса
Сетим се каткад
Колико сам буљила
у оне његове књиге
У којима није рекао ништа
А рекао је све Њему се може
И он је лежао го на плажи
И буљио у женске деколтее
А ја сам буљила у Барбару
И занесена
Рецитовала његове стихове
О Барбари, о себи,
о свињама и рату
И уздисала
Он ме није чуо
Нити ће ме икада чути
Јер тематско вече
није посвећено њему
Већ мени.
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Прича о Тијаниној књизи “И ОПЕТ СУ ЛИЛЕ КИШЕ” – Љубодраг Обрадовић

ИЗВОДИ ЗА БИОГРАФИЈУ АУТОРА – Раде Биочанин
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НОВЕ КЊИГЕ
Гордана и Анђела Павловић – ПОГЛЕДИ

Гордана Павловић - БИОГРАФИЈА
Гордана Павловић је рођена 16.05.1971.
године. До сада је објавила књиге:
"Аманет"-поезија (два издања)
"Кад душа проговори"-поезија и проза
"Потка живота"-поезија
"Шкриња успомена"-кратке приче
"Пукотине срца"-вишејезична поезија
"Челична воља"-роман 2015.год и друго
допуњено издање 2017.године.
"Вртлог" -приче и есеји
„Завештање мом српском роду“- приче о
злочинима над Србима 2016. и 2017. друго
допуњено издање.
„Светлост кандила“-духовне мисли, песме
поуке, 2017.
„4320 минута српског генија“-коауторски роман
са академиком Олгом Зорић, 2017.
„Жигосање истине“-фото роман о штампи,
коауторски са Радомиром Смиљанићем.
„Тесла јуче, данас, сутра“- драма(двојезична
српско-енглеска), коауторски са Николом
Лончаром „Божијом промисли вођена“-роман,
2017. „Молитва без речи“-духовне мисли,
поуке, есеји, 2018.
„Мирисом тамјана пиши ми, сестро Српкињо“кратка проза, 2018. коауторске приче са Анком
Илинчић.;
“Ароматом ладана пиши мне, сестра сербка”издање на руском језику, 2020.
„Сузе соколице“-поезија, 2018.
„У кухињи сећања“-проза, 2019.
„Зрно снаге и утехе“-проза, 2019.
„Душе благодати“ -одабир је најлепших беседа
и поука Светих Отаца, приредила заједно са
Љубишом Павловић, 2019.
"Погледи"-коауторска књига са Анђелом
Павловић, есеји, 2020.
"Зерно силы и утешения "-приче, есеји, кратке
мисли, на руском језику превод књиге "Зрно
снаге и утехе", 2020.
„Пут спознаје“, приповетке, 2020.

Гордана Павловић, Београд
Роман "Челична воља" је проглашен за најбољи роман ИК СВЕН за 2015. годину и због свог
квалитета и јаке поруке коју носи заступљен је у школским библиотекама широм Србије, а 2017.
доживео је своје друго допуњено издање.
Песма "Шта ће ми?"-у јуну 2014. године освојила је другу награду на Међународном фестивалу
"Лирични гласови" у Бугарској. Њене песме и приче су објављене у преко 100 различитих зборника
и антологија.
*Књига „Завештање мом српском роду“ је ауторки донела Високо интернационално
признање академије „Иво Андрић“ за неговање српске хероике и духовне традиције.
*У јуну 2017. године награђена захвалницом и медаљом „Теслин народ“, од стране Теслине

123

научне фондације, за несебичан рад и промоцију лика, дела и визије Николе Тесле.
*Роман „Божијом промисли вођена“, је награђен као најбољи роман ИК СВЕН за очување духовне
традиције и српске хероике. Удружење Теслин торањ у Србији, у фебруару 2018.године, доделио јој
је специјалну захвалницу за пропагирање Теслиног дела.
*Добитник прве награде "Митрополит Јосиф Цвијовић" за своја дела на конкурсу редакције Наше
Ужице 2019. године.
Члан је Удружења књижевника Србије и редован члан Матице српске, Нови Сад.
Члан Српског удружења „Ћирилица“ Београд
Члан "Седмице" из Франкфурта (подружница УКС-а);
Члан "Горске виле" из Подгорице (Колективни члан Матице Српске);
Почасни члан књижевног клуба "Душко Трифуновић"-Кикинда;
Почасни председник Удружења слободних стваралаца "Алекса Шантић"- Република Српска.
Рецензент је преко 100 књижевних дела у Србији и иностранству и уредник је великог броја
књига. Заједно са супругом Љубишом Павловић приредила је и уредила многе заједничке књиге и
антологије, међу којима су и: “Причај ми родни крају“; „Не дирај моје огњиште“; „Славом предака и
снагом потомака Србија васкрсава“...
Песме су јој преведене на македонски, енглески, немачки, бугарски, албански, словеначки и као
такве презентоване у различитим новинама и културним установама широм света. Поједини
текстови из књиге „Завештање мом српском роду“ објављени су на великом броју интернет портала,
новина (Нова српска политичка мисао - часопис за политичку теорију и друштвена истраживања;
Српске Новине- Црна Гора) и изузетно добро прихваћени од стране читалаца.
Живи и ствара у Београду, уз подршку својих најмилијих, супруга Љубише, сина Николе и кћерке
Анђеле.

ОСТАЋЕ ЖАЛ...
Пажљиво скидам наталожену прашину са потиснутих сећања, која су годинама чамила у закључаним
шкрињама подсвести. Старим кључем отварам полу зарђалу браву. Све у мени трепери. Осећам да
добро ми знан садржај отвара привидно зарасле ране, подиже буру емоција, оставља крхотине да
их голим рукама расклоним. Шкрипа поклопца, после толико дугих година, јечећи саопштава поуке и
јасно ми даје до знања да је дошло време за „Сумма суммарум“...
Остаће жал...
Што сам прерано закорачила у свет одраслих, иако га нисам разумела, нити ми се допадао,
одричући се трчања по мирисној ливади, плесања на киши, безазленог смеха и игре са лептирима.
Што ми је воља постала челична, а добрано се ни умити нисам знала, напрезала се мимо граница
својих могућности само да бих доказала да сам вредна живљења...
Остаће жал...
Што никако спречити нисам могла када су ми младост мецима изрешетали, крвљу обојили, терајући
ме да погнуте главе корачам у колони оних што огњиште родно напуштају. Најлепше године у црно
су ми завили, срце разрезали и оставили тако да и дан данас куца...
Остаће жал...
Што сам на плећа своја терет туђи преузимала, који ме до земље савијао, вукао ме више него ја
њега, само да ми штогод не замере, да се не увреде. Од бола, умора, јецала крадом, да нико не
види, нико не чује. Срамота ме било признати тежине што ме сламала, вођена жељом да другима
помогнем, а самој себи нисам могла...
Остаће жал...
Што сам дозволила да кошуље, које су ми давали док сам се борила да преживим, носе мене, а не
ја њих, осећајући се понизно и јадно пред дародавцима, који су на моје очи ликовали. Крпила сам
их тугом, док ме крагна немоћи стезала све јаче, недовољно да ме сасвим угуши, попуштајући за
покоји удах, колико да животарим. И таквој обували ципеле, изношене, превелике или премале, да
би се церекали док се саплићем, падам и раздераних колена поново подижем...
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Остаће жал...
Што сам упорно игнорисала инстинкт у себи, онај добро знани грч у стомаку, при сусрету са
појединцима, за које сам гајила наду да су људи. Дочекивала их, помагала, истински се радовала,
не желећи да видим злокобне погледе, скривене намере и нож који су крили. Силина хињског ударца
у леђа, спуштао ме на земљу, праћен неверицом, сузама, које су све више браздале ми лице...
Остаће жал...
Што нисам на време научила оградити се бедемима тишине, па и од оних најрођенијих, који су сву
извезену пружену љубав цепали, све ниске бисера поштовања бацали, од мојих преклињујућих
погледа главу окретали. Остајали глуви, неми, док сам их очајнички дозивала сама остављена на
брисаном простору, шибана ветровима, жедна утехе, гладна загрљаја. Нисам прихватала да се
камен сузом разбити не може, нити да поједина срца врата немају...
Остаће жал...
Што сам касно научила да праштам...Хвала Господу што ме на време опомену да није моје да судим,
већ да опростим, како бих мир у души пронашла. У молитви се окрепила и чувала оно што имам,
моје најмилије...
И спонтано, поново дође песма славуја, мирис смиља, осмех детета, показујући ми да сам вредна
живљења, иако негде дубоко, дубоко у подсвести, за оним непромењеним, а проживљеним у
прошлости остаће жал...

СУДИЈЕ
Бат мојих корака одјекује великом двораном. Пуна сам зебње, коју покушавам сакрити. Не, нећу
дозволити да примете стрепњу, која ме целу обузела. Сама себи делујем ситно, наспрам величине
просторије у коју ме уводе. Подижем главу и пркосно гледам. Преда мном шест тронова, високо
уздигнутих. На њима седе људска бића, у одоре црне обучена. Сваком од њих појединачно, на
капама, једва приметно извезен жиг звери-три шестице. Муњевито ми пролази кроз главу:
“Они имају људска обличја, али ниједан Човек није. То су Божији непријатељи! Белосветски владари
који господаре силом својом свим народима и језицима! Требам ли страховати од пресуде њихове?“
Један од њих проговара:
-Ти си Српкиња?
-Јесам!-спремно узвраћам.
-Знаш ли зашто си овде?
-Не, али могу претпоставити.
Други љутито узвикује:
-Не, претпостављај и не мисли! Твоје је да одговараш на постављена питања и радиш шта ти се
нареди.
Трећи држи велику књигу, листа је, застаје, а онда хладно говори:
-Ви, Срби, мислите да имате богату историју?
-Имамо - кратко одговарам, а понос у мени нараста.
-Е, па, нећете је имати-цепа странице књиге, које падајући на под постају пепео.
-Видиш, једним нашим потезом нестаје. Ако ниси покорна, неће бити ни цара Лазара, ни вашег
Обилића, ни јунака Албанске голготе, свега онога чиме се поносите. Твоја деца и деца твоје деце
живеће без прошлости-окреће књигу и показује ми празне странице. Наставља гласно:
-Ту ће, мала моја Српкињо, писати да сте злочинци, изроди, убице; народ мржњом задојен и као
такав обележен да буде истребљен.
Ћутим.
Свесна њихове моћи и своје немоћи. Свесна сам свих грешака, које су нам се о главу обиле и које
су ме довеле ту где сам сада. А опет, онај мали ген цара Лазара, што се поколењима преносио са
оца на сина, мира ми не да. Држи ме усправном пред светским владарима, зверима. Снагу ми даје
крст од тисовине, од прадеде наслеђен, што га око врата носим, уз саму грудну кост ми наслоњен,
душу греје.
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-Пишите шта вам је воља. Код вас је пушка и метак, а ја сам на нишану. Ви сабљу ми над главом
држите, док ми светиње узимате. Правду тражим, а гиљотину ми спремате. Истину говорим, а ви ме
лажима разапињете. А, ето, још дишем и пред вама стојим...
Настаде комешање. На одорама црним избише црвене флеке. Владари их отресају, узнемирени,
видевши да из њих крв искапава и под целе дворане покрива.
Најстарији узвикује:
-Ко си ти да правду тражиш? Да истину захтеваш?! Ми смо правда и ми кројимо истину! Ти си нико и
ништа! Протува! Сметња у нашим плановима! Ти, Српкињо, немаш право на ишта своје-ни земљу,
ни државу, ни породицу. Немаш право ни на децу своју! Све ћемо ти узети. Унизити и понизити, да
ћеш мања од црва бити!
Његов бес, моју смиреност изазива:
-Можда... смирено говорим:
-Може вам се. Ви управљате малим народима, малим државама. Можда сам црв, али не заборавитецрв дрво нагриза, греде од којих је кров начињен. Полако, упорно, стрпљиво и кров ће вам се на
главе срушити. Ако сам нико и ништа, што сте се на мене устремили? Што кидишете на све што је
српско? Можете нас сатирати, али Србин се неће покорити! Биће, ипак, да је моје старије од вашег,
самим тим и мудрије или што Бога у души носим, а Његова је правда изнад ваше, па стрепите? Ни
добро, ни зло вечно не траје, као ни живот ваш или мој. Само је Бог вечан и слава је његова.
Кроз ваздух се зачу фијук мача. У делићу секунде осећам хладно сечиво иза потиљка. На чудан
начин видим сопствену главу како пада пред безбожничке тронове. Још пар тренутака ми битише
душа у грудима, а онда се вину изнад дворане...
Отварам очи и импулсивно пипам тело, рамена, главу. Под снажним утиском свега, стишћем крстић
од тисовине...
Шапућем:
“ Хвала Богу, ово је само сан...
“Да ли је?
Од другог разреда основне школе добија и прве
награде: за песму ,,Стојим пред ликом Светог
Саве" прва републичка награда, затим
међународне награде у Италији, Македонији и
многе захвалнице и признања, као и плакету сертификат
Фондације
Никола
Тесла.
Песме су јој објављене у многим зборницима:
,,Сунцокрети", ,,Мали победник", ,,100. младих
талената града Београда"... Библиотека
основне школе „Петар Кочић“, је постала
богатија за 150 књига захваљујући њеном писму
градоначелнику
града
Београда.
Учествовала је на многим манифестацијама,
промоцијама књига, где је представљала своје
стваралаштво, Сајам књига, Теслин дан... Прву
књигу
„Врата
детињства“
је
објавила
2014.године, а друго издање је објављено 2021.
Године. 2019. је преведена на руски и
објављена под насловом: „Двери детства“.

Анђела Павловић, Београд

Анђела Павловић - БИОГРАФИЈА
Анђела Павловић рођена 16. јануара 2003.
године. Са поласком у школу и учењем првих
слова почиње самостално да ређа прве
стихове.

Са одрастањем њено писање постаје зрелије и
као
такво
запажено
од
професора
и књижевника. Ово је њена друга књига, а
тренутно је у припреми трећа књига. Налази
инспирацију у стварима и људима које је
окружују. Њена свакодневница и машта покрећу
њено стваралаштво...
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ОСМЕХ СЛОБОДЕ
Седим у тишини. Сан бежи од мене уплашен од силног гракања гаврана, црних птица што на зло
слуте. Мирис буђи и трулежи зидина улази ми у ноздрве. Овде светлост не допире, не само због
дасака и решетки на прозорима. Мрак. Тама у којој напипавам сопствене, болне удове. Да ли је
овако на шестом небу Дантеовог раја? Да ли је праведно вођење туђих битки без поговора? Да ли
је то циљ рата? Заробљена у кавезу сопствене свести и савести, не видим, не дишем, не чујем. Не
постојим. Звецкање зарђалог катанца подсећа ме да сам нико и ништа. Број. Тежак
ланац ограничава покрете мог крхког, исцрпљеног тела. У тренуцима најдубљег понора мој ум
бесни, вришти без гласа, гребе крвавим ноктима, очајно тражећи наду да ће све бити готово ускоро,
иако нема ни тачка светлости да јој обасја пут. Гледам на оно што је остало од мене однекуд извана,
као једини начин да преживим. А сама, потпуно сама...
Средина двадесетог века. Ваздух опор и тежак, са мирисом рата. Завесе у кућама
натопљене сузама мајки и преплашене деце, цеде се на пропале подове. Успорено, моја дуга коса
пада на земљу. Прелазим руком преко обријане главе. Све емоције дрхте у мени. Закопчавам
последње дугме на униформи, стављам шлем и брзим кораком напуштам родни дом. Не осврћем се,
јер би ме то сломило. Сусрећемо једни друге свесни да сваким кораком нада да ћемо видети своје
ближње остаје далеко за нама. Корачамо у колони, прекривени злокобном тишином, која нам јасно
поручује да идемо ка смрти. Било је време да се прође основна обука за војнике. Није тежак физички
напор, већ психички. Генерали се својим добро опробаним методама старају да изгубимо сва
осећања, отупимо, како никад више не би пустили сузу, нити се заузели за другога или себе. Уче нас
да је бол само илузија. Снови и свака радост устрептале младости одлазе негде далеко, код неких
срећнијих вршњака у далеким земљама. Овде изданци пропупају, али не цветају. Није им довољно
што умиремо од крвника Немаца, већ су нејаки умирали на лешевима другова... Младе, напаћене
душе више се не смеју.
Свега ми је доста. Не желим да будем део ове смрти, али за отаџбину, моју једну и једину, вреди
умрети. Уби ме сивило, опор мирис крви испод ноктију. Држи ме жеља да видим своју мајку. Неће се
остварити. Немачка бомба погодила је нашу кућу и моју мајку, и сестру, брата...Од тада у мом
видокругу титра равна линија.
Свиће тмурно јутро. Видим му обрисе на решеткама. Изнемогла чујем сирене, али их надјачава бат
немачких чизама и љутитих повика. Ћелије се отварају. Стежем подерану кошуљу уз тело, док нас
постављају уз зид. Дечији страх у мени нестаје са првим рафалом. Коначно је готово. Склапам очи и
крећем пут вечне таме, док ми душа остаје заробљена у благословљеној Србији.
Двадесет година касније, на месту рушевина, у част погинуле деце, изграђена је школа. Данашња
младост ту учи, пише, одраста...
Понекад се из тих темеља зачује јецај угашене младости, што је сурово гурнута у борбу са само
једним правилом: убиј или буди убијен. Из темеља зграде одјекују питања: ”Да ли би имали снаге да
проживе њихову судбину? Да ли би садашње генерације могле да бране своје огњиште?“ Одговор
знам...
Моја крв и крв мојих вршњака остала је дубоко у земљи испод ове зграде, али гени, храброст,
патриотизам, љубав према мајци Србији сија у погледу сваког ђака. Само треба мало пажљивије
гледати, слушати... Кроз ходнике школе, у осмеху слободе живим.

ДУШМАНИНЕ
Тако је сетно јутро, безосећајни човече. Извади ту сламку из уста, упристоји се. Ако сам ти већ
заробљеник, дај себи одушка. Остави се тог пиштоља, већ си упуцао моје лептире. И даље ми шушти
у ушима. Откинуо си им крила мислећи да ће теби бити кориснија. Њихову нежност си осакатио. Кад
си последњи пут свог коња напојио? Гађај ме, гађај ме том огавном кривицом од које сам бежиш.
Џаба ми лепиш фацу кесом, као да је етикета. Знам да ме сматраш трулом леством и знам да ти је
у џепу фарба да ме преобратиш.
Стреле су ти очи, а јабука ми је на глави. Речи су ти у појасу, увек у приправности да се одбраниш.
Не јадај се, доносим ти опрост у фијакерима пуним тамбураша и трубача. Седи поред мене, удахни
ваздуха са моје стране. Зар не осећаш мирис свеже покошене, неутешне, младе траве. Погледај се,
види како примаш ту сиву боју као крпа воду.
Душманине, опорави се... Баци тај шешир у воду, пусти тог коња у дивљину и бежи, бежи далеко...
Настаће помрачина моје чамотиње.
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Зорица Шошић Максимовић – СТРАДАЊЕ БОСИЉКЕ ПАСЈАНСКЕ

Зорица Шошић Максимовић,
Крушевац
БЕЛЕШКА О АУТОРУ

УЗВИШЕНИ ЖИВОТ
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ОДЛОМАК ИЗ КЊИГЕ
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130

САВРЕМЕНИ ПЕСНИЦИ

Марина Адамовић, Ниш
ЗВЕЗДАНИ КАМИЧАК (ХАИКУ И ВАКА поезија)

задњи дан зиме ~
небо цвеће пољане
пуни љубави
--колико звезда
бесконачно далеко ~
сјај на камичку
---на цветној грани
ни птице ни мачета ~
разјарен ветар
--склопљене очи ~
испуњене сликама
давне младости
--магла на путу
део неба и земље
нестаје сама
мисао по мисао
где ли с њом одлећу
--сунце и облак ~
везани као човек
за своју сенку
--тиха је поноћ ~
цврчак упорно пева
небу без звезда
--светлости нема ~
дубок уздах облака
ко патња бога
--небо од ласта
душа је још на
земљи ~
са анђелом
--на небу стаза
светла драга
привлачна ~
време је за пут
[1.]

дуга тишина
у снегу у ваздуху ~
минут до смрти
--сунце у Нишу
разведрава
Истанбул ~
месец да блиста
--облак до облака
прекрива цело небо
~
сунце још сија
--увела трава ~
испод кишних барица
нова зелена
дај нам снаге
природо
у живот да верујемо
--ако си уплакан ~
само си драги облак
за живот траве
--шћућурен гавран ~
месечином осветљен
невини цветић
--каква пријатност
месечев реп у коси
девојчице
--поред лептира
један до другог
исти ~ а другачији
--пролећни лахор
прице са једног бора
већ су на другом

[2.]
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пролећни ветар
грање и каменчићи ~
преко прошлости
--ниси славуј
ал заувек само мој~
распеван цврчак
--звук виолине ~
талас са листом игра
опроштајни плес
--врана на небу ~
раширене гране
шљиве
влажне без листа
--соба без светла ~
једна за другом
звезде
по зидовима
--светлости нема ~
скривена задња
звезда
испод јастука

много сећања
у тек једном једином
~ цветићу шљиве
--мирис пролећа
људи и животиње ~
нада у пољу
--у таму баре
пада тек никао цвет
мирисне шљиве
--залазак сунца
прекрио је два ока ~
још насмејана
--лице на плочи
прати драги лет птица
~
небеску песму
-сами по себи
повијени листови ~
јесења жртва

[3.]

[4.]

дан као јуче
иста киша ветар гром
~ другачији цвет
--полегла трава
прекривен покидан
цвет ~
крилом лептира
--старија жена
диже руку до чела ~
спушта је мокру
--почиње киша
зањихан и влажан
цвет ~
мирис победник
--виси са листа
заљуљан горе доле ~
пар бубамара
--уморан врабац
сасвим мирно заспао
~ на цветном гробу
--птица у јату
не примећује крило ~
скоро сломљено
--мирис августа
облак спаљених тела
~ крај божјег дара
у Багдаду помор
људи
почетком овог века
--погнуте главе ~
руке више не бришу
ознојена чела
--милује трава
стабло цвета у расту
~ мирис пупољка
--у полумраку
пружа руке звездама
~ из облака хор
нико се не помера
само очи не стају
--увела поља
мирна под облаком ~
болест је тешка
--ноћ невидљива
нечујна неприметна
а испуњава
[5.]

јесењи ветар
тера мисли даље ~
гроб их упија
ја бих да заборавим
то што није могуће
--почиње јесен
сави се грана сасвим ~
дотаче ковчег
--увело лишће носи
ветар и киша ниче
други цвет прошли
рађа нов живот
тужним лицима осмех
--у трошној кући
још увек се рађају
драга сећања
--на голој грани
мирује птица ~
чека од ветра исто
--цвет усред зиме
прича откуда он у ~
хербаријуму
--киша савија
листове и гранчице ~
цвет је усправан
--по гробу мрави
не престају да трче ~
ево и цврчка
--јесења киша
почне стане настави ~
небо је без дна
--лабуд на реци
разгледа се разгледа ~
каква лепота
--листови скачу
добацују кап кише
жедном корену
--светлији облак
загрли модар и дуг ~
муња их пали
--опет је јесен
ма којим путем ишла ~
стижем до ње
--јесењи Месец уз
прозор приљубљене
дечије очи
[6.]

спуштене главе
кренуо негде кроз ноћ ~
покисли старац
--врапчићи моји
стигао је октобар ~
певајте јаче
--прејаки пљусак
лишће скаче у воду ~
тамнолик Месец
--лице детета
окићено осмехом
ко поленом цвет
--налет облака
уплаши сноп гранчица
са гнезда коса
--стрпљива башта
подноси кишу и снег
пре првог цвета
--залазак Сунца
нема сенке ни звука ~
мисао скочи
--предиван месец ~
преко траве у парку
злати се лишће
---испод прозора
крошња мог хибискуса ~
цвет јој увео
--таласи реке
грле обе обале ~
још не престају
--мирис јасмина
лебди над гробовима
старих ратника
--магловито небо
човек склопљених руку
дуго посматра
--у тихој соби
само распремљен
кревет ~ за једно дете
--јесења киша ~
испуцала стазица
корито лишца
--ове јесени
прва хладна ноћ тужна
~ без цвркута
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[7.]

дим изнад крова
приближава се небу
~ како су лепи
--те голе гране
испружене ка небу ~
поздрав су зими
--хладан новембар
куће су затворене ~
облак отворен
--тишину гроба
ништа не нарушава
~ детлић случајно
--нађох се ту где
нема ни успомене ~
ох, каквог ли сна
неке су ноћи кошмар
кад осване радуј се
--ветром ношено
лишће прелеће реку
~ један потону
судбина није иста
људи истих година
--сунце не мари
што ме задњи пут
види ~
зна да га волим
Када умрем остаће
љубав вера и нада
--толико наде
оживљава ~ тек
један осмех детета
--процвалу ружу
милује па одсече
рука старице
--слика јесени
облак киша и ветар ~
под капом љубав
--врати се птицо
без тебе је претужно
јесење дрво
--велики месец
влада небом и
земљом ~
реком звездице
---месече стани
без твог светла овај
цвет ~ умреће ноћас
[8.]

хладно предвече ~
пуста улица чува
све успомене
--посечен кедар ~
изнад робусне
крошње Велика Кола
--тихо пада на
цвет траву крошњу
мацу ~
светлост Месеца
--јесења бара ~
кученце за чизмицом
шљапка пресрећно
--магловита шума ~
најдужа грана боји
месец у златно
--светлуцав облак
и још један модрикаст
~ чувају бога
--не зна за песму
а у целој шуми ~ глас
њен је најлепши
--страница пуна
зеленог плавог тужног
~ као њен поглед
--весела трава
позива цвет да никне
~ мирно чека гроб
--дете на киши
поглед му је
прикривен ~
о како тужно
--сивило неба
спуштено до улица~
јутарње звоно
--ево и муње ~
птица са гране гледа
опало перо
--прве пахуље
изнад тла разигране ~
осмех детета
--једна пахуља
круна на врху јелке ~
ево ордења

[9.]

прекривен снегом
осветљен једном
звездом ~ успаван
гроб
--путем кроз шуму
само трагови зиме
доста за срећу
--сунце на ружи
драго и љупко као
око детета
--овај маслачак
препијен за траву~
сад је далеко
--последња звезда
први зрак јунског
сунца ~ уздах старице
--подневни лахор
подиже праменове
и спушта их
--први дан лета
топао као јулски~
можда и јесте
--под сувом граном
малени жедан врабац
летње поподне
--у кући никог
налет ветра о врата
поскок мачића
--загрљено цвеће
расте на ветру киши ~
вене јер мора
--нема самоће ~
увек те прати нешто
неоткривено
--птица у трави
неколико на грани ~
ко је тужнији
--таква врелина
да ни из густе крошње
нема цвркута
--птица на трави
гледа врх четинара ~
уз задњи цвркут

[10.]

поглед на звезде
како мацин тако мој ~
значи живе смо
--нема самоће ~
увек те прати нешто
неоткривено
--летње свитање
лагано плаво златно
у ноћ врати гром

--мирисне руже
бисерни поток и нас ~
већ прекрива снег
--тугу из ока
преузима на себе ~
пролећни пљусак
--цвеће у руци
окренуто ка сунцу ~
спушта на земљу
--над једним сунце
и још неколицином ~
што га не виде
--опало перо
на путу са дрвета
радују боје
--поноћни лахор ~
у осветљену реку
тону латице
--док је на небу
грани обали трави ~
птица је буда
ЛОТОС “ВАСКРС”
(Хаику часопис )
1.
црквена звона
јаје стоци и њиви
христос воскерсе
2.
распет у петак
под земљом у суботу
рајска недеља
3.
дренова вода
здравац босиљак јаје
~ црвена деца
--киша без краја
облак је око неба
нека је онда
[11.]
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мрак је на путу
неосветљен млад
травњак ~
драга си муњо
--старац у ноћи
заједно до свитања ~
сасвим довољно
--празна столица
уморан старац стоји ~
сад сећање
--скоро ће ноћ
без хлада овог лета ~
зној и из ока
--поглед смирује
судба нестале звезде
попут човека
--кроз грање зраци
лагани топли светли ~
као сећање
--једна по једна
па полако ниједна ~
кап летње кише
--крила лептира ~
сећање на лепоту
очију чеда
--каква топлота ~
лист локвања хлади
тишина муља
--латице руже
у осунчаној башти ~
чекају кишу
--све се повукло
због прејаке врућине ~
а нада стоји
--овај летњи дан
исти ко јучерашњи ~
тек неког нема
--дете у сну
нечујно сави усне
у летњи осмех
--рука маленог
у руци остарелог ~
како дражесно

[12.]

МЕНИ ВРЕМЕ ТРЕБА

Сања Петровић, Нови Сад

НА ПРВИ ПОГЛЕД

ПРКОС
ИМА ЛИ НАДЕ?
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ОД ВАВИЛОНА ДО БОСФОРА
Зидамо вавилонске куле
друге и другачије од срушених,
ни тада нисмо успели
јер су нам рачвасти били језици.
И темељи су срушени од вајкада,
све је постало сотони наслада.
Нама увек тешко пада
да нека сила над нама влада,
где је ту нада:
космичке нема, васиона је
несавладива, људска грамзива.
Сами смо.
Свет тутњи поред нас.
Огромне се але разбокориле
да нам одузму намере
и изгледе да их остваримо.

Драгош Павић, Велико Градиште

СЕНКЕ ФАНТОМА
Ако је поезија пут ка горчини живота,
ако се повуче у сенке фантома
да би остала у бесмислу бекства у илузију,
ако остане у вејавици сете и клонућа,
онда су отворена сва беспућа
и онда се пада до проклетства ада.

Остаде реченица празна:
имамо субјекте,
сумњиви су предикати
а објекте смо порушили...
остали су атрибути:
непокорни, самоникли,
стерилни, илузорни,
неприлагодљиви...

Универзум се нови рађа доноси нова безнађа
не крчи путеве живота већ трагичност обузме
васељену, прогнану и уништену јер Гете
рече:"Узгубио сам све-и универзум и себе".
Ако је песник рушилац што ствара загробни
живот, онда ће најпре срушити себе,
створити илузије и предрасуде,
осудити умни напор поетског узлета,
оскрнавити самог човека и његов химен
нетакнут, подарити усклику сотоне који
рушилачким царством жели да све потоне,
пакао сазда нови, однесе победу над илузијом
и сатре наду тренутка упркос "трагичној коби"
"унутрашњег пакла" који човек сазда,
а песник у нити сатка.

Само одредба времена оплођена
а месна непроменљива,
о начину извршења ни помена
јер прегршт изненађења
свако јутро водом нас умива
и лице испира.
Рекоше да повратка на старо нема,
ново још нисмо научили
јер је писано језиком непознатим.

То клонуће што у дно гледа,
што не види вредност човека овога века,
израз је само оних нехриста
што изгубише кормило свога живота,
потопише, опоганише светиње,
рађање човека и тог
светог поетског чина.
Јер процес који се зове живот
мора да искреност, надахнуће дигне
до Олимпа, да активно буде носилац судбе
јер зала има много,
гротескном добу разорну мисао обузда,
укроти, властите умне снаге напрегне
да весла захвате снажно,
из пакленог Стикса мора се домогну,
тиранију претвори у слободу
за коју су векови низали себе
са циљем до победе
и угуше бекство што живот ништи
а сенке и фантоми остану проклетство у аду
и живот не препусте
мржњи сотоне за насладу.

Када завиримо у лавиринте
да сачувамо јаросне изворе,
певајмо без загорчености
јер кажу да смо ружни
због рана неисцељених вршњакиња
наших прамајки које су оронуле
посртале ходом посусталим.
Никада им не можеш чути кораке
јер газе по сенци
која неће да се склони с пута.
Дођоше гаврани пресити
да гракћу уместо манастирских звона
када су нас омађијане
водили до нашега бола
без ореола,
од Вавилона до Босфора.
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У зидове што би да порасту
мени до дланова.
Што по обнаженим јој раменима,
ватре пораза капају.

Војкан Миленковић, Ниш

ВИДЕО САМ
Видео сам,
Мира из песме када је изашла.
Ја, изашао сам Мири из крви.
Глодао сам сопствене осмехе.
Док Мира, надолазеће кише кваси.
Било је тек, пар дана још у празнини
између њених дојки.
И знао сам,
да у наредном ћу стиху умрети.
Без похвале.
Када, запљуснула мирина ме коса.
Насукавши ветар
на алтернативни пут растанка.
Дуж нишавског кеја.
Где између камених плоча мрак
мирише безначајностима.
Што би да осветле
нам залудне нам душе.
У преврнути свет.
У себе.
Мира, примила човека.
Ускративши узреле речи за убрати.
Птицама, опозвавши лет.
Отворивши врата туђим
ми Сунцем напуни собу.
Умивши ме,
не пробуђеног туђом водом.
Нахранивши ме, ситог туђим хлебом.
Пијаног, напи ме туђим вином.
Недописана, Мира чувар кућу сади.

Видео сам,
Мира из песме када је изашла.
Ја, од себе одсутан
изашао сам Мири из пупка.
Жеднео сам сопствене сузе.
Испразно корачајући низ степенице.
На воду што сећа се и где расте реч.
Преображај обесмислили ми прсти.
У мирино светло загледани.
Неутешан, прекорима по мојим
анђелима.
Грешан, Мири кроз уши,
ветар док клија.
Врисак.
Мира гребе кроз стиснуте усне.
Крастајући јаук.
Могући осмех.
Пољубац.
Са којим, земљом би расли све
плоднији.
Видео сам,
Мира из песме када је изашла.
Ја, изашао сам Мири на леђима.
Жваћући речи лишене интерпункције.
Док Мира објашњава зашто су јој
груди престале расти.
У тренутку када два се ока,
новопридошлог неоствареног сањара,
на брадавицама јој се
месечином насладише.
Испод незавршеног неба.
Где престаје земља.
За игроказ са просидбом без
прстеновања.
Зашивши ми кожом,
полусан другог човека.
Милујем јој пету у одласку.
Ократелу ноћ на себе навлачим.
На лице земљу бацам.
Не могу спустити се
до гладног нам почетка.
Када текла је ка мени.
08.09.2021.
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Виолета Алексић, Цирих, Швајцарска

ЖИВОТ ЈЕ ЧУДАН МОМАК
Живот је чудан момак,
он има своја лутања,
и никад не зна где му је конак,
само се смуца, тумара
…

Накриви своју капу
понекад шеретски,
чисто да олакша мало,
све своје лоше одељке…
Па опет крене неком путањом,
некад брзином ветра,
а некад полагано,
и често се гласно
насмеје сваком плану унапред…
Као да ми жели рећи:
хеј, ја сам мангуп мало већи,
и узалуд ме желиш укротити!
Живот је мало чудан момак,
без питања, не бира место,
и нико му не зна
почетак и конац,
изненади, изневери,
нестане вешто …
Без најаве и увода,
направи режију својих филмова…
Растужи и разнежи,
насмеје и расеје,
и збуни и наљути…
А такав – какав је, неодољив,
намеће, да након сваке приче
и драме, понуди сваком од нас
своје раме утехе!
Па поменом на овога
бећара, када прође,
кроз шарени свет, и
роман свој нашара,
погледамо иза рамена
успомена
и кажемо на глас,
ЖИВОТ ЈЕ ЛЕП!

Живот нас често провоза својом клацкалицом између
понора и сјаја вечности који поезија обећава – Љубодраг
Обрадовић

Одувек је било песника који су савршено знали
да се песмом не може променити свет, али то
себи никад нису хтели да признају и свим својим
бићем су веровали да је то ипак могуће и та
вера и нада их је у животу водила и покретала
на велика прегнућа и стваралаштво… Виолета
свакако спада у ту групу одабраних песника који
живе за уметност…
Књига Виолете Алексић “ЖИВОТ ЈЕ ЧУДАН
МОМАК”, која тако експресно излази пред
читаоце, само је знак да је у Виолетином крхком
бићу скоцкан потенцијал песникиње која песмом
жели да промени тај живот, који је такав какав
јесте и који тако брзо бежи, да је право време да
се поезијом заузда, умири и постане свима леп
и доступан… Јер чињеница је да поезија у себи
има снагу да оне који у њу верују и препусте се
њеним чарима, понесе и узнесе у један бољи,
сањани свет, у којем је и сам живот онај сањани
чудан момак, прави принц и самим тим
прихватљив!
Ја лично, одувек сам веровао да је неко песник,
ако напише само једну праву песму! А Виолета
је написала море песама и учинила их
доступним широј читалачкој публици. Ова
књига је објављена у 1.000 примерака, а многе
песме доступне су и на интернету, који све више
постаје излог поезије. Сви који завире у саму
књигу или у ту јавну читаоницу знаће, пред
Виолетом је сјајна будућност, у којој ће да копка
по својим и светским тајнама, са циљем да
обогати и себе и све нас топлином коју само
поезија доноси. Јер ЖИВОТ ЈЕ ЧУДАН МОМАК
и све нас често провоза својом клацкалицом
између понора и сјаја вечности, коју поезија
обећава….
Љубодраг Обрадовић

Прочитајте како је било на промоцији књиге
ЖИВОТ ЈЕ ЧУДА МОМАК у Крушевцу:
https://www.poezija.rs/violeta-aleksic/zivot-jecudan-momak-violeta-aleksic/
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РОМОР ВОДЕ

Раденко Бјелановић, Крaгујевац

МОРАВА

МЈЕСЕЧЕВИ ЛУЧИ
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КОСОВСКЕ СВЕТИЊЕ

Љубица Жикић, Крагујевац

ЖЕЂ НАД ИЗВОРОМ

ПОВРАТАК СМИСЛУ
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PROPUŠTENA ROMANSA

Nikola Ćećez, Doboj

SUSRET
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КОФЕР

Дарко Рашета, Београд

ПЕСМА О МОЈОЈ ЋЕРКИ

ГАРАЖА
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СЛАЖИ МЕ ВЕЧЕРАС
Погледај у небо, шта видиш ми кажи,
црнило са сјајем ил' посуте снове,
капи горке истине или беле лажи
од тебе што слушам целе ноћи ове.
Слажи ме вечерас како себе видиш
у очима мојим, како то је знак.
Слажи ме вечерас да светло си нашао

Јована Марковић, Љубава

у истим, а касније донео им мрак.

ОПРОСТИ
И Месецу опет исте јади певам

Слажи ме, вечерас, како твоје мисли

како више не знам о теби да сневам,

пред мојима постају узбуркано море

како више не слушам шта ми срце збори-

Слажи ме вечерас како мир си добио,

пригушени вапај што каже да воли.

иако још увек срца нам се боре.

Да воли, да пати, да боли, да жали,
у тој причи љубави анђели смо пали.

Слажи ме, јер лажем дуго сама себе
како нешто осећам, како ми је стало.

И не знам да л' венем ил' поносно ћутим,

Слажи ме! У противном опет ја ћу тебе,

Пирова је победа-можда, само слутим,

као да емпатије немам баш ни мало.

јер љубав је чудна, због ње губим себе.
Споменух је...Одмах помислим на тебе.

Слажи ме, ал' знамо да то нису лажи

И лажем се, кажем ништа вечно није

и све ово твоје чисто срце збори,

(изнад срца мога небо сузе лије),

слажи ме, јер моје неистину тражи,

И лажем се, кажем, сутра биће боље,

а због ове следеће вечно ће да гори:

али јутра нема, ни животне воље.
Твоје клето име биће туга моја

Слагаћу те, рећи ћу да те силно волим,

поражене стране немилога боја,

а онда окренут се, болне очи крићу,

поражени душа и срце и памет,

јер овим те напуштам и за опрост молим

поражена остављам песму у аманет.

што крила сам сломила анђеоском бићу.
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САМРТНА ПЈЕСМА

Аријана Хинић, Крушевац

НЕДОСТАЈЕТЕ
ЊЕНО ЈА
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ЗАУВЕК И УВЕК БИЋЕШ МОЈА ЉУБАВ

Данијела Булатовић, Крушевац

КАКО МОЖЕ

СРОДНЕ ДУШЕ
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ОВО НИЈЕ ПЕСМА ЗА ТЕБЕ

Дејан Милошевић, Крушевац

РАЂАЊЕ

ЗАВЕТ

ДО НЕСТВАРА
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ПРЕОБУКА С ШТРИКУ

Живојин Манојловић, Крушевац

ЛУДОРИЈЕ С УНУКАМА
Ух тешко је већином бити у кући,
Пробудиш се ноћу,
Не лупај, шапући.
Покушавам да будем свој
А не луди сој
Па и вирус,
Вирус што те дави
А онда наиђу унуке
Анка и Мила
И све се заборави
И бол у глави
И болесно срце
И нога на коју ћопаш
Од некуд снагу копаш
Преврћеш се с њима,
Лазиш и мазиш
Као бајаги
Млађој гризнеш гузу
А старију штипнеш
Са њима уједно вриснеш
А бака виче: матори
Гори си од деце
Не да толико да лудим
Онда привучем обе
И срећан, слатко их изљубим.

НАВРШИЛА РАДОЈКА ДРВЕНО КОРИТАНЦЕ
СА ШТРИКУ ПРЕОБУКУ И ТО САМ ЊОЈНУ
ДЕ ГРАБИШ РАДОЈКА С ТУ ИНТИМНУ ВЕШАРИУ
А ПАЗАРИЛИ СМО МАШИНУ ЗА ПРЕПИРАЊЕ.
ЕНЕ НА ЗМОРАВЕ,МИЛОЈКА,БОСИЉКА И СМИЉКА
РАЗГОЛИШАВЕЛЕ СЕ ,ЗАГАЗИЛЕ У ЗМОРАВУ
ПА САМ МЛАТЕ ПО ВОДЕ И ПОКАЗИВУ СВЕ ШТРИКАСТО
БЕЗ СРАМ И РЕЗИЛ КАНДЕ ГА ЗАПИРУ.

ПЕСМА
Песма није низ речи
Повезане стихом, стиха ради.
Треба да лечи све јади
Песма мора да лепрша
У твојој души
Лептирићима
И лете као они
Песма, песма мора да гори
Као први пољубац
И њим каже све не казано
Мистично, мило
Песма, као ***ниска бисера***
Да те обгрли сјајем
Песма, песма остаје, траје
Надживи све
Па и да нико не прочита
Њене стихове.
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Е ПА НЕ МОЖ ТАКО
ИМАМ И ЈА С ЧЕГА ДА СЕ ПОВАЛИМ
КИ ДА ИЗЛАГАМ НА ПАНАЂУРСКУ ТЕЗГУ.
ОТИДЕ ОНА,...ЈА ЛАГАНО ПО ЊОЈЗЕ.
КАД ПРИСТИГО ,УХ МЕРАК И СЕВДАК
БЕШ ПОСО, КУКУРУЗ И ЛОЈЗЕ
СВЕ ТИ УТРНУ ОД ПРС НА НОГЕ
ДО УШИУ НАТАКАРЕНЕ ШАЈКАЧЕ.
ШТА СЕ МЕНЕ СМАТРА
ШЉЕПКУ С ПРЕОБУКУ ПО ВОДЕ
А ЗМОРАВА И МИЛУЕ
СВЕ ДО ГРУДИ И ЈОШ ТАМ ГОР
АЉИНЕ МОКРЕ УЗ ЊИ СЕ ПРЕЛЕПУЈУ
БЛУЗЕНЧИЋИ САМ НА ДОЊЕ ДУГМЕ ЋУТЕ
ГРУДИ ИГРУ КАКО ПРЕОБУКУ ОД ВОДЕ ПОДИЗУ
ЈЕС ДА НЕСУ ОД МЛАДОС ВИСИНУ
АЛ ЈОШ БУЈНЕ,ЈЕДРЕ ,ЧАС ИЗЛЕГНЕ ИЗ БЛУЗИЦУ
КИ ДА СМО САМИ СВЕ ТИ ПРИКАЗУЕ
ЈОЈ У СТАМАК ТИ ЗАИГРУ ЛЕПТИРИ
МА КАКИ ЛЕПТИРИ
ЗМОРАВСКЕ ЧАПЉЕ
ПА С ТЕБЕ СВЕ ЗНОЈ КАПЉЕ
СЕ УДАВИШ У ЊЕГ.
ТЕДО ДА РИПИМ МЕЂ ЊИА
НО МЕ СЕКНУ ПО СНАГЕ
УСТУКНУ ОД РАДОЈКЕ
МОЕ ЖЕНЕ ДРАГЕ
С ТЕШКУ МУКУ СЕ ИШУЊА
ОДЈУРИ КОД КУЋУ КИ МУЊА.
ДА КОМИЊАК САСПЕМ СДУШКИ
УЛЕГО У АМБАР ХРАБРО,МУШКИ
ПС.
ПРЕОБУКА - ДОЊИ ИНТИМНИ ВЕШ
ШТРИКА - ЧИПКА,ЧИПКАСТО

ЖИВОТ ЈЕ ЈЕДАН

Градимир Карајовић, Крушевац

ЉУБАВНА ПОЕМА

ЉУБАВ ЈЕ КАО РУЖА
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ЈА НИШТА НЕМАМ

Стефан Кнежевић, Крушевац

ДЕБЕЉКО

ПИСАО БИХ НОЋАС
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ЗА ТЕБЕ МОЛИМ

Милутин Мишко Плочић, Жабаре

БИЛА СИ НАЈЛЕПША

ПЛАКАЛЕ СУ ОЧИ МОЈЕ
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ОЧИ

Првослав Пендић Пенда, Крушевац

ЖЕНА ОД ЗЛАТА ЈАБУКА

МАШТА
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ФРЕКВЕНЦИЈА ДУША

Богдан Јевтић, Крушевац

ЈУТАРЊА ЗВОНА

СЛАТКИ ПРЕГОВОРИ
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ПЕСМА У ИНАТ БЕСМИСЛУ

Слађана Бундало, Крушевац

ЧУДНА ПЕСМА

УМОРНА
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СЕЋАЊЕ НА БАРСЕЛОНУ
Дотакао си ме, а ни пришао ми ниси…
Док су се узане улице сливале у коцкасте
четврти и правиле лавиринте,
Док смо вековима старе зидове
додиривали раширених руку
И правили селфије са полусмешком…
Угледала сам те међу светом
на другом крају улице…
Наслоњеног на висок камени зид…
Фењери су нада мном ширили своје
црвенкасте пригушене светлости,
Лице ми је горело од неке врућине,
Те вечери на шеталишту…
У улици Ла Рамбла…
Кажу да је Херкулес створио Барселону…
У праву су… Ја сам га видела…
Поново на Каталонском тргу…
То си био ти… Онај из улице…
Стајао си док су те голубови љубили
По рукама и раменима…

Љиљана Тамбурић, Крушевац

ЦИГАНСКА ИДИЛА
За чергом се вуче месец, образи му медовина,
Обасјава пут прашњави пун рупчага и кривина
А у черги срећа живи, жагор путем се разлеже
Од смеха се ноћ уплаши, гладне звери се разбеже.
Старо кљусе снено хода, лабаве му узде висе,
Само некад мало стане да ноћ свежу омирише.
Док циганин лулу пуши и од деце лице крије
дуванским се димом слади, слуша дечје брбљарије.
Кад досади клопарање запрега се тад распреже
Кљусе воде да попије, на ливади да се веже,
Стара ћебад се развлаче да се кућа мала прави
А чупавци мали, црни, разбеже се тад по трави.
Распали се ватра јака, да пламен у небо бије
Мирис дима поред реке магију и тајну крије
Тад Циганка на вериге чај од трава разних меће
А у косу и за појас ставља плаво пољско цвеће.
У хаљини с карнерима, примадона тад постаје
Око ватре та лудује све док пламен не потраје.
Виолину тад остави брадоња што лулу пуши
Све утихне, черга спава, док на жбуну веш се суши.

У овом граду ветар мирише
на Гаудијеве мозаике…
На лепак, малтер и шарена стакла…
Очи се расцветају од зеленила дрвореда
И од плаветнила неба…
У свакој бетонској коцки на тротоару
тражим твоју стопу…
Лутам бесциљно Гуељ парком…
Можда те видим замишљеног
на некој тераси…
Шетам пристаништем
бојећи се да не отпловиш…
Можда си… Само посетилац из прошлости…
Колумбо, који се присећа својих лука…
Дотакао си ме, а ни пришао ми ниси…
Овде у Барселони…
Где се још вије дух Пикаса и Мира
Где Гауди још гради Свету Фамилију…
Где… Не знам…
Где се можда кријеш испод шешира
У неком ноћном клубу и играш фламенко…
Што нисам црнка са спуштеном пунђом и
црвеним цветом у коси…
Где да те тражим, на овој позорници
Историје и лепоте…
Можда си био само привид
или нека сенка из моје маште…
Али… Видела сам те… Само на трен…
Кроз моје си очи ушао у мене
И додирнуо моје срце…
Овде… У граду сунца и уметности…
Дотакао си ме… А ни пришао ми ниси…
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ЈЕЦАЈ ДУШЕ…

Сандра Миладиновић, Мајдево

НОЋНЕ ПРИНЦЕЗЕ
НЕПОСЛУШНА
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РЕЧ ЈЕ МОЈ МАЧ
Људска реч од Бога дата
Има моћ љута мача
Од сваке је силе јача
Јер и на почетку беше реч

Живомир Миленковић,
Крушевац

ЗАВИЧАЈ
Мој завичај под Јастрепцем
Сав мирише Божијим даром
Опијен сам том лепотом
Мирисима златним сјајем
Пролећем и цветним мајем.
На коњу јездим у то време,
дух ми струји сад кроз вене
Волео сам топле кише
којих данас нема више
Удисао озон горски
И жудео ваздух морски
Чувао сам стада бела
У горама изнад села
Сламарица је постеља
Сањао о вечној слави
Срећни били млади дани
Звездосјајно небо плаво
Месец тајне обасјава
Освојила ме цура права
Љубав има моћна крила
И стварно се догодила
Прва љубав заборава нема
Остала ми само успомена
Али и једна опомена љута
Иди право не скрећи са пута.

Речју шибам душмане клете
Што слободи свакој прете
Свемоћне владаре
Бездушне господаре
Сумњиве мисионаре
Разне манипуланте
Црне берзе шпекуланте
Опасне преваранте
Војне лиферанте
Превејане мафијаше
Оргијаше и дрогераше
Лопове и нерадише
Екстремисте
Шовинисте
Глобалисте
И
Од зла сваке врсте исте
Људска реч је од Бога дата
Има моћ љута мача
Од сваке је силе јача
Јер и на почетку беше реч.

ПУКОВНИК РАЈЕВСКИ
У Горњем Адровцу
У Србији на Балкану
Јуначкој војсци суза кану
Задеси је зло у једном дану
Са Турске стране метак крену
Удари снажно у руску стену
Пуковник паде на земљу црну
Мајци Марији рука утрну
Сине Рајевски јуначка славо
Храбро срце и љубљена главо
Госпођа Ана на небу те чека
Бићете срећни докле је века
Николај последње
Речи прозбори
Нека ми срце у Србији стоји
Дао сам јој младост
И живот цео
Па нека буде и тела део.
Србија је херојска
И земља братска
И моја Русија
Велика славјанска
Нека нас вежу вера и слога
Тако ми Христа
И Господа Бога.
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КОСОВСКА ЗВОНА ЗОВУ

СРБИЈО МОЈА

Даница Рајковић, Крушевац

ДИШЕМ И ЋУТИМ

ЗВУК ФРУЛЕ
У ОЧИМА ПЛАВОГ НЕБА
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ЖИВИ

Зоран Јовановић, Лесковац

ЧОВЕК ВУК
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БЛИЗАНЦИ

Милена Вукоје Стаменковић, Берн

УСТАЈ
АРЕ
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ЖИВЕЛИ ЉУБАВ

Лепа Симић, Цирих

СТИХОВИ ЗА ДУШЕ ДВЕ

НОВЕМБАР СЕ ВУЧЕ
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ОДЛАЗИМ

Латинка Ђорђевић, Цирих – Крушевац

МИРИС КИШЕ
НОЋ ЈЕ
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ЈЕДНОМ

Драгојло Јовић, Крушевац

БОЈА МОЈЕ ТУГЕ

161

ЧЕКАЈУЋИ КИШУ

Светлана Ђурђевић, Крушевац

ЖУДЊА

ДА МОГУ
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ПЕЈЗАЖИМА УМА

Љубодраг Обрадовић, Крушевац

ЈЕСЕН
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