УМЕСТО УВОДА – Љ. Обрадовић
При писању уводника, 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!

У ОВОМ БРОЈУ ИЗДВАЈАМО
ДЕЛОВАЊЕ ЧУДА У БОЖЈОЈ БАШТИ - Драгослав Граочанкић

Премијера драме Љубомира Симовића ЧУДО У ШАРГАНУ, 02.04.2022. на Великој
сцени Југословенског драмског позоришта ЉУБА ТАДИЋ у Београду
Редитељ, адаптер, сценограф, бирач музике: Јагош Марковић
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ЉУБАВ И ВИНО – ВЕЧИТА ИНСПИРАЦИЈА 2022
ПОБЕДНИЧКА ПЕСМА У КАТЕГОРИЈИ ОДРАСЛИ ПЕСНИЦИ:

роф.мр. Бранко Мијатовић, Шабац

ШПРИЦЕР БОЛА

8

ПОБЕДНИЧКА ПЕСМА У КАТЕГОРИЈИ МЛАДИ ПЕСНИЦИ

Јована Марковић, Љубава - Крушевац

СЛАЖИ МЕ ВЕЧЕРАС
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ЉУБАВ И ВИНО – ВЕЧИТА ИНСПИРАЦИЈА 2022 – РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА

•
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•
•
•
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Сандра Миладиновић, Мајдево

ПИЈМО У ТО ИМЕ…

12

Љиљана Тамбурић, Крушевац

РУМЕНА БЕРБА

13

Миљко Шљивић, Глободер

ВИНО ЦРВЕНО

14

Невена Терзић, Руденице
КАД ГОД БУДЕШ СТИГАО, ЗНАЈ, КАСНО ЈЕ

15

Соња Кнежевић, Кула

ПРОСУО САМ ФЛАШУ ВИНА

16

ДАО ТИ ЈЕ БОГ

Лука Кијачић, Крушевац

17

Снежана Поповић, Крушевац

Снежана Марко-Мусинов, Земун

ЧЕКАЛА САМ ТЕ

У ДВОЈЕ, МИСЛИ СЕ СПОЈЕ
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Живота Трфуновић, Кобиље

ВИНО СЕ УВЕК ПИЈЕ

Теодора Тода Матић-Медић, Аустралија

ВЕНЧАЊЕ МОЈИХ СЛОВА

19

Љубодраг Обрадовић, Треботин

ОНА ЈЕ ТУ

20

Ен Фишер - псеудоним (Ружица Радуљ)

Саша Милетић, Крушевац

НЕБУ
ДАЈТЕ МИ ВИНА

21

Моника Стојанова, Скопље

C’EST L’AMOUR (ТО ЈЕ ЉУБАВ)
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Др Михајло Ћирковић, Крушевац

АФОРИЗМИ ЗА : ЉУБАВ И ВИНО - ВЕЧИТА ИНСПИРАЦИЈА
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Латинка Ђорђевић, Цирих

НЕСАНИЦА
Saša Radotić, Zagreb

U SJAJU PUNOG MJESECA

24

Јована Живковић, Крушевац
Никита Леонтjев, Москва

“ЦРВЕНО, ВОЛИМ ТЕ”

ПОСВЕЋЕНО МОЈОЈ ЉУБАВИ

25

Ђорђе Секулић, Бачки Јарак

СЕЋАЊЕ
Др Милан С. Марковић, Семедраж

У ВИХОРУ ЛУТАЊА

26

Миле Лисица, Бања Лука

Градимир Карајовић, Крушевац

ЈЕСЕН

ВОЛИМ ТЕ ДАНАС КАО НЕКАД

27

Драган Радосављевић, Пожаревац

Мишко Плочић, Крушевац

НЕ МОЖЕ ВИНО
ВЕНАЦ СРЕЋЕ

28

Бојана Мицић
- Космет, Ораховац

ЉУБАВ И ВИНО

Драган Величковић, Лесковац

ДАВНА ЗРЕЊА

29

Драгојло Јовић, Крушевац

Александар Радишић, Београд

НЕКИ КАСНИ САТИ

ЉУБАВ НЕСВАКИДАШЊА

30

Марина Адамовић, Ниш

КАДА

Светлана Цеца Ристић, Винча

МОЈА ЉУБАВ

31

Јован Н. Бундало, Београд

ВИНОГРАД ЈЕ КАО ДЕТЕ
Слађана Бундало, Крушевац

ОДАНА ПЕСМА

32

Живојин Манојловић, Крушевац
Даница Димитријевић Петровић,
Крушевац

ИГРА ТЕЛА

ЉУБАВИ

33

Нина Милетић, Крушевац

ТАКО СИ ЛЕПА КАД СИ ПИЈАНА...
Мирослав Мирко Стојадиновић, Mакрешане

ДА ЛИ СИ СТВАРНА

34

Јасмина Димитријевић, Загреб

ЉУБАВНА БАЈКА

35

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ
Топлица Симић је однеговао цвет драмског аматеризма у Варварину – Љубодраг
Обрадовић
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37

38

ХУМОР И САТИРА

Драгиша Павловић Расински, Крушевац

АФОРИЗМИ

39

Драган Матејић, Велики Шиљеговац – Крушевац

Д Е М О К Р А Т И Ј А - Афоризми

40

Саша Милетић, Крушевац

АФОРИЗМИ - Бунар жеља
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Братислав Костадинов, Крушевац

АФОРИЗМИ

42

МАНИФЕСТАЦИЈЕ

ВРЕЛО СВЕТОГ ЈОВАНА – Макрешане 2022.
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44

ЛЕТО КУЛТУРЕ РИБАРСКА БАЊА – ПоезијаСРБ 2022.

45

46

МОРАВСКИ ЦАРОСТАВНИК 2012.

ОВАЈ ПУТ, О ВОДИ – ОВАКО...

Гордана Влаховић, Крушевац

47

А ПО ВОДИ ТРАГ...

48

©
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НОВЕ КЊИГЕ

TRAJANJE

BESMISAO SMISLA – Marina Adamović

UNUTRAŠNJOST

ô

Марина Адамовић, Ниш
ŽIVOTNA ĆELIJA

SUDBINA

50

ЈУТАРЊА ЗВОНА – Богдан Јевтић

ЈУТАРЊА ЗВОНА

ЈУТАРЊА ЗВОНА стиховима лече – Љубодраг Обрадовић
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52

СВЕДОК ЈЕДНЕ ПРИЧЕ - Мирослав Мића Живановић

ПРЕДГОВОР – Мирослав Мића Живановић

53

СВЕДОК ЈЕДНЕ ПРИЧЕ

54

Св. Богородица

ЧАРИ ЈУЖНО-МОРАВСКЕ КОТЛИНЕ
/САСТАВЦИ/ - Мирослава Смиљанић

Ова моја Јужно-Моравска котлина

Одличан - пет, Љубодраг Обрадовић

55

SMISAO ŽIVOTA – Borba koju
oseća svaki čovek na svojoj koži
- Svetlana Stamenov Rašeta

KNJIGA ŽIVOTA – Darko Rašeta

ČETIRI PRIČE – Darko Rašeta

DELFINI

OD KOFERA SE MOŽE NAPRAVITI ŽIVOT

56

ISPOVESTI DVA SLUČAJNA PROLAZNIKA

ZAVIJANJE

57

ЦРКВА СВЕТЕ ПЕТКЕ У ЗДРАВИЊУ - СТО
ГОДИНА ПОСТОЈАЊА - Милосав Ђукић Ђука

Село Здравиње

Село Здравиње се налази на 295м надморске висине на обронцима планине Јастребац.
Гравитира према Великом Шиљеговцу и сливу Рибарске реке одакле је удаљено 9
километра, а од Крушевца 17 километра. Ово село је некад било познато по квалитетној
бунарској води, ракији шљивовици, одгајању свиња и добрим људима, пуним духа. Поред
пољопривреде, велики број становника је кроз време , јер град се развијао, био запослен у
разним крушевачким колективима, а од друге половине шездесетих година одлазак на рад
у иностранство постаје масован, што је утицало на пораст стандарда и квалитета живота.
Такође, и образовање је достигло завидан ниво. Село поседује савремену инфрастуктуру
путева, електричне мреже, фиксне телефоније и скоро свих достигнућа из области
информационих технологија. „Звездано Здравиње” познато је широм Србије као извор
културе, песме, музике и сликарства.

Парохија Здравињска настала је 28.08.1932. године освећењем Храма Св. Ђорђа у селу
Здравињу. Храм је освештао тадашњи владика нишки Доситеј. До тада је здравињска
црквена општина била исто што и шиљеговачка, а данас у свом саставу има десет светиња
и то у: Сушици, Беласици, Позлати, Рлици и Провалији. У самом Здравињу су цркве Св.
Ђорђа која је настала на темељима старе срушене цркве од стране бугара и саграђена је
од 1928. до 1932. год, Св. Петке која је настала 1922. и Св. Врачева – Козме и Дамњана у
атару званом Шотицка, за коју не постоје поуздани подаци о времену настанка, али се може
претпоставити да је њено време настанка у истом периоду када је изграђена и црква Св.
Петке. Ове године црква Св. Ђорђа слави јубилеј – 90 година од освећења.

Закључак

58

БЕЛЕШКЕ О ПЕСНИКУ

ЖИВОТ У ВЕРИ – Миљко Шљивић

ЖИВОТ

ʼ
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PLIMA

ГОДИНА ЖУТОГ МАСЛАЧКА - Драгана
Живковић

SNAGA I MOĆ

NITI

60

Фреска урбаног живота - Др. Велибор
Лазаревић

ТАМНА СТРАНА МЕСЕЦА – Милица Новокмет

Пас и Мачка

61

ПЕСМЕ И КОМЕНТАРИ – Миљојко Ј. Милојевић Биле

АНА, ПЛАЧИ ДУШО, ПЛАЧИ...

НОКТУРНО

62

САВРЕМЕНИ ПЕСНИЦИ

Saša Milivojev, Beograd - Srbija

SVETSKI BOL

63

O DUBOKOJ DRŽAVI I SATANISTIMA
VLADARI SVETA

PORUKA POSLE SMRTI

64

ХАГАДА ЗА РЕБЕКУ

Андреја Ђ. Врањеш, Сремска Митровица

ЕТИДА ЗА ДВА СУНЦА

НЕСТАНАК

АЛХАМБРА УМА
ЖИВОТ У ЛЕРУ

65

ОЖИЉЦИ

БЛИСТАВА ПУКОТИНА

Зорица Арсић Мандарић, Београд

РУПА И ЧВОР

ЗАНОСИ

НАЧИН МИЛОВАЊА

66

РУПА У ЈАСТУКУ

ГРОБОВИ ГРБОВА

ПАСТРМКА ЗА ВАЛЕНТАЈН

ПУТУЈЕМ

ИСТЕГНУТО НЕБО

67

НАША ЉУБАВ ~ ДРАИНЦУ 3.
ГЛОСА
НОЋ МЕ ТА У МЛАДОСТИ СТИЖЕ
ПА МИ У СРЦУ СПАВА ДА НЕ ОЗЕБЕ!
ВИДЕСТЕ ЛИ ПСЕТО КОЈЕ ЧОВЕК ТЕРА ОД СЕБЕ,
А ОНО МУ И ДАЉЕ РУКУ ЛИЖЕ?

Смрт на мене младог пре рођења чека
Када падне ноћца, знам да све је ближе
Знам да нико неће живети довека

Бранко Мијатовић, Шабац

НОЋ МЕ ТА У МЛАДОСТИ СТИЖЕ

ДРАИНЦУ 1.

*** **
Волео сам жене, може бит и оне мене
волео сам једну Боже више него Тебе
Љубав наша букне, букне ал и свене
ПА МИ У СРЦУ СПАВА ДА НЕ ОЗЕБЕ!
*****

ДРАИНЦУ 2.

Мрзели су на ме гаврани с позлаћеним штапом
Птичурине црне надобудне, вазда, без потребе
Док пијану, болну главу покриво сам капом
ВИДЕСТЕ ЛИ ПСЕТО КОЈЕ ЧОВЕК ТЕРА ОД
СЕБЕ
*****
Срушили се снови што их давно двоје снише
А хтео сам љубав, хтедох себи нешто ближе
Видесте ли: на стратишту псето сахранише
А ОНО МУ И ДАЉЕ РУКУ ЛИЖЕ?
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Када лед окива реку, стамни се.
Тада луњам рекиним дворанама
да додиренем таванице јер се мењају
као облици бескрајно разнолики,
оскрнављени људским манама
иако им се ход белуца од ушћа
до извора, идем на прстима,
често на коленима, стрми су путеви,
под ногама трескају облуци,
хоћу да оглувим од белутака дреке.

Драгош Павић, Велико Градиште

МРТВИ СЕ НЕ БОЈЕ СВИТАЊА

Река завија до завијутака
и пропиње се од брзака
који у урнебесу изводе музику
док шљунак изазива хороре у ушима.

Доћи ће црни човек на белом коњу
и донети слободу свима и за све.

Дугина светлост
у порођајним мукама
изазива узнемирење међу видрама
и другим рибама,
умочише репове у дугу
и узалудно беже од себе у круговима.

Да ли ја мислим на њих?
Јео сам јабуке са њима
да се у њихове снове настаним,
трезвено, али уплашен, нагло одлучих.
Знам да постоји племе
које једе све јабуке
и слободу воли више од среће.
Знам да сам напустио велики свет
јер је било гнусно с њима живети
и међу њима бити разапет.
Желео сам да истрајем
па сам се потуцао док нисам чуо
да ратују и да упркос крају
мисле само о рају.
Остао сам запањен овим изумом епохе
јер моје племе дуализма
не може да глача облутке реке
и поред толико страве присваја
људску моћ и њиме се храни
као косовски галоврани.
Ако је реч о Анђами,
класику векова и снова,
мора се рачунати на провокације
његовог ума јер је разочарани
бунтовник, наивни романтичар,
који се у часу претвара
у девојачко лице и има све слабости
и вештине као стари лукавац
огрезао у таштине.
Да ли се може подмитити
људским сновима да нам исприча
будућност и нове обмане.
У сну сам сањао шарену реку
с леђима што је зељасти облаци
прекривају, небо се издужило
у суноврат, а јабуке, тикве и други
плодови нас заслађују.
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Ја сам се стиснуо међу угљенисане
пањеве који се ките смарагдним
светлостима, смишљам наизглед
лукава питања, да ли ће се отворити
моја путања, а можда и неће,
мртви се не боје свитања.
Ћутим док река ћути посрнула
јер је гази праискон животиња
који хоће да зимују у гомилама.
Река се гури,
хоће у небосклон да пожури,
онда се у боловима надима,
попуцаше јој карличне кости,
хучи и јечи, рађа се пролеће, знам,
увек се преслишам јер она
породиљски гризе, да све дохвати
зарива се ноктима, чак и дрвеће
као премалеће у болу и јаду
на њу као сенка слеће,
љушти пред собом и крчи у себи,
једе камење и грчи и дере
своју постељицу, руши кућиште,
разломише јој се леђа,
гомилају се, судрају,
тамане тамне шарене обале.
Утрнула је светлост, избезумљена
река међу обалама
изјавује љубав звездама.
2.

Боји се своје силине
која се до пакла пропиње,
слуша своју јеку и тутањ
у кршењу и хујању.
Онда замуче, али продужи
непосустало у кланце
да спере земљино слепило,
разбукти сумње,
окове и ланце раскине
и месец расцвета охоло.
Схватио сам, родило се пролеће.
Кренуо сам ка ушћу где је текла
иако ни тамо неће наћи мира.
Тамо сам у горњем току заронио
где ћу срести све које сам погазио,
који су пали под огњем и ножем,
у муци, намерно, слобода им је
свитац у ноћи, у инату,
без скрупула, било када,
уз ову моћ са рибама и мртвима,
у хијерархији пристати
да реку подржим да воли
и узме прави пут.
Љуте је људи, показује снагу,
игра се с њима. Дивим се њеној
машти и непредвидивој ћуди.
У сенци дамара гурам се
између да идем испод мостова,
између стубова, вучем се дубинама,
утркујем с рибама,
време проводим у лишћу притока,
загледам се у камене облутке
и љутим се због њене освете
што моју реку кваре притоке.

Хоћу да причам с њима,
седнем на пањ, питам их
да ли и код њих љубав кличе,
запањише се две видрице
слепилу моме, оне су нераздвојне
јер то је љубав вечна.
Не желе да спомињу мржњу,
подлости, злочинства раскол.
Сомови хтедоше у лов на кленове
па жустро појурише међу шкољке
у празно и мутњикаво разбојиште
док им страх од гурања и саплитања
не прекиде опажања.
Тиња се намерила злокобно
са змијама и корењем, пањевима
и инсектима да помичу тло под ногама,
јуре са нечим и око нечег
у дубоком тишаку где се прамен
светли устреми на човека,
прсну у смех и кликну у тренутку
глинену сировину и китњасту подречину.

Њен загрљај освежи и утеши
јер знам лепоту њене смрти.
обузело ме кајање за умирање
и гргорење, блудни жубор моје реке
кроз трбухе и слабине,
лицем на доле гину горске воде
што носе женска имена, чудно се
са притокама опходе.
Рибе презире и жабе због ружноће
јер има много прозебле глувоће.
Пијавице су аристократски водоземци,
они су најстарији староседеоци
и воле тишину да прастаро ловљење
не буде мрско, свирепошћу
похлепно, лукаво и дрско.
Окончава поредак и опет га
наставља кад моја река
жустро крене да ваља.

Човек скочи да изазове маске скидање
и зажеле да котур снова
загрли изнова, али се опече
јер уместо девојке загрли сноп светла
што преко њега прелете.
Ко је овај крсташки предводник
што као римски копљаник
хтеде да буде љубавник.
Да ли је љубимац харема
или се одрече свога звања
јер зна да овде има назнака
по лепоти, снази и разне друге памети.
Ко ће самоуверено ту љубав имати
и бити срећник што се грли
у харемима, посут мехурићима,
пролазним трнцима за каскадама,
заклоњеним длановима.
Осећам голицаве уједе
и кријем очи јер сам радознао
а само радознале мрзе.
Испред мене оплођене све реке,
лепотом журно и сигурно машу
до краја нелагоде као зверке
и смеју се љубавницима
и њиховим пријатељима.
Питају се шта тражим овде.
Не знам, одговарам занесен
и срећан, ваљда тебе тражим, мокар сам
до коже, да ли се у води уживати може,
у песку, у рибама.
Када ћу знати шта човека прати
и шта сутра не може бити.
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Од живих се никако не може сазнати.
Тумачим путоказе сам у пловећем
хаосу, више се не зна
ко стоји иза свачега
и да ли ће јутро опет
да се смркне.
Воле ли људи своје јабуке,
све лепше и слађе, да ли знају
шта морају, шта ће да их снађе.
Истина је злогука опаска времена,
неотрежњена, себична,
и кад мисли да каже истину
камичком је оштри међу зубима,
не мора да је крије
јер је ионако изгубљена.
Диви се видри, камену, змији,
земљи и песку, ужива
у речној провалији, то је све у недођији,
а ти си учитељ у реци
за све рибе, сомове и вилењаке...
Таласа се сенка обале
кроз трбух насртаја уместо бола,
зацарила на обали топола
и ужива што види породилишта
пупољака. Иди за својом главом до
плићака,
тамо је вода топлија,
пријатељ зглобовима,
тамо је живи свет реке
који се крије по канону илегалаца
јер од живих нема спаса.

Узалуд сам крстарио, сви су мртви,
тако сам се понео, смишљам
лажи а нисам зла учинио,
само се хватам за белутке
и мислим да је ђаво леп на тренутке.
Он од мене тражи трајност вере
јер воли људе више од срама
иако знамо за преваре посрнулог
и његове трулежи, Анђама.
Омаче му се подвала о својој моћи
и рече да је велики светац
на планиници и ковачи му кују моћ
у неким црквама и храбре
људе молитвама.
Човек се куне у Бога злоделима
и преварама јер моћ је чудесна
па страх у људима нуди
и слободу даје и јабуке пркоснима.
"Доћи ће црни човек на белом коњу
и донети слободу свима и за све."

Ти ниси Перун ни неко сличан
а хоћеш као Бог да ти сви кажу
да те воле више од старих зала.
А мени је наумно на дну реке
синула мисао шта човек чини
или није учинио а сутра већ
неће моћи од реке вихорне.
Сукобих се са опасном истином
која подмешта замку,
шири руке матицом, можда и куша,
жели да гледам иследнички.
Прошапута, додирнуо си ме дубином
али ја нећу смисао да губим
и наду јер они који верују
редовно губе уз шараду.
Око нас се згушњавају рибе,
милујем им шкргице
док ме Анђама посматра тихо
па каже: значи безвредних још
код вас живи, тешко вама.
Помислих, подлац, очајник, врдалама.

Одлучих да им то кажем
али они се уплашише нечега
и почеше да ратују.
Заборавише слободу и почеше да мисле
о слободи у рају и трулим
апсурдима, јер Анђама , наивни
романтичар,
причљиви, зна све вештине
и у све се претвара.
Одавно је свршено са људским сновима.
Када се будућност зажели,
увек сте Анђаму призивали
и зато су вам снови изгорели.
А шта је са правим Богом?
Бог је увек исти и мора да буде
како је прорекао
о којој год вери говорио.
Ја истине презирем, бери воће
што рађа јер права вера све зна.
И Прометеј је храбар јер се
боговима не покорава
али је бар признао бол
иако радост порасте неоглодана.
Ко је људске душе населио
слепим надама јер прича о
жртви је сумњиви исход,
на тој подели њих двојица
су херојски род.
Постоје и друге славне лажи,
али сумњам да их још неко тражи.
И ја сам свету рекао
НЕ ПРИСТАЈЕМ!
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Зато тражим што није неверно,
зато сам подвикнуо НОМ СЕРВИАН,
(не служим).Коме сам подвикнуо,
кога сам одбацио, ђаволу
истину препустио из снова
који нису вера непорецива.
Ево мојих лептирица, низ косу иглица.
Она постаје жива жишка
у модрини сунца док у
рујевини шапуће да остати неће
јер је обмана у вери исклесана,
добротом и снагом међу звездама
а није иста јер смо чекали
да се роди, да га угледамо
и дочекамо. Веровали смо
да се оствари а не порекне,
ризиковали победе и спас
да не утекне, тада сам са верницима
ослободио наду, снове победио јуче.
Он се пркосно смешио
са главом прозирне пене,
у лику девојке, али потамне
од чега поцрне и река,
песак осети бол, од задаха се
заталаса и једва разабрах шапат
да сам постао безверник,
именовао се злочинцем
а подли људи једва дочекаше да веру
збаце и наду за злочињење и оправдање.
Треба запалити злотвору свећицу
да се песма претвори у хркање
и пропагирање.
Обузима ме самилост,
желим за неког утеху да кажем
на обалама верника и оданика.
Ако је Анђама некога наговорио
да га људи још увек воле
и тако се правда да је оцрњен
од подстрекача смрада,
јер он је невин јер не постоји грех
већ само циљ. Уста су му
пуна песка и видим да исповест
отимам од реке њене утоке,
да уплакано не чујем спрудова
срамно рикање. Не успевам да приђем
иако журим свом снагом
а његово уплакано речно око блиста
и звезде слетеше на реку
јер ја не пристајем на пораз
и нећу да тражим људски стрес,
пркос и обест.
Месец потону у реку, осветли јој
дно до дна, шарени шљунак изазва
да по њему расту сенке врба.

Чапља користи модрице плићака
да лови јутро, док рибице беже
право у кљун, у сенку затомљену.
Чујем да се у утроби крше
као вечни младић за њом,
охолом, бурном, сненом, рујном,
позлаћеном, лепшом од видре,
мудрије од хидре. Чапља се радује,
због њене лепоте и ја сам нем.
Она се заштитила у својим сенкама
и све их опчинила и над њима
зацарила. Тако мора да буде.
Свако на игру има право
јер је слобода знак мудрости
у свакој неизвесности,
јер ђаво је стар и искуство прастаро,
па ако га признам, до истине никада нећу
стићи. Знао сам да предвидим када ћу
бити обманут а ја сам и даље
само бунтовник и да будем искрен
до краја, моја глад је ишчилела
јер све хоће да буде свирепо .
Да ли сам је увредио доследно или
прекомерно и да ли је било узалудно.
Морали смо да се плашимо тебе
па смо започињали одбрану наиваца
који ништа не сумњају , а ти,
подлац, сишао до реке да те се
више нико не боји.
Тврдим да су те људи заборавили,
да су будућност скрупулама остварили
и да нико у сотоне не верује.
Немој да плашиш људе, иако немају Бога.
Онда је истина, рече, ако Бога нема,
нема ни мене.
Почетку се не враћамо да време траћимо.
Немоћ је вечна а река благотечна
као смисао у сузама што светлуцају
на сунчанику зрака
од исплаканих облака и вилиних коњица.
"Значи ни Пакла нема"?
Помози да сазнам шта ће бити сутра
па ћу те одвести у свет
да сазнам шта си сада.
Сам нећеш моћи без моје вере
да истину прострем пред тебе,
а о васкрснућу нико не верује
у клонућу. Игра је извесна
јер те и река заобилази поиздалека
преко тиње и облутака
где расте глибаво растиње,
не крије нерасположење,
журиш у муљу у који хоћеш
да тонем и ја са тобом.
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Ја имам радости уживања
јер се кајем за грехе и пороке.
То су осећања простора и зле воље
и немоћ бесмисла и хтења испрана.
Знаш да ти верујем да си у пороку
и греху а твоји послушници ти верују
због твоје настраности.
Данас би сви ишли у рај да виде
пророке али подстрекачи постоје
који се никога не боје.
Имам за сваки твој грех разлог
што више није учитељ и што реку
затрпава песак па не може да
издржи дужину реке и време небеса.
Ти ниси у нарастању, плођењу,
у музици покрета што чини овај свет
над реком пуној сумаглице,
у музици жила врбе, у виру
неке змијице, витког малог смуђа
и несагледивог света дна
и обале реке. Слутим, око мене
чујем из великог врелог јајета кљује
растиње, разлистава се у топлини
из неког рачвастог корена миле
сокови у облик и постојање.
Шта су ти јадници што верују у рај?
Шта су они кад ја имам моћ за све
тајне наде и знам да су све
јабуке слатке. Ти си одавно
сишао на дно реке и свршено
је са твојим моћима јер сада горе
најбрже застаревају
средства за застрашивње.
Питај себе да ли си неверник
па се мени опиреш као шпијун и бедник.
Зато сам сишао у реку
јер се одозго свет мења а људи
у то верују да треба чинити
што им се нареди.
Подлостима ни због вере не бих служио.
Ти ме сматраш највећом будалом
која је пала на дно реке.
То је као изум у твојим моћима,
јер знам твоју историју,
зато се не играј са мном.
Ако је чињење добра твоје начело,
онда учини добро, учини да моје
доба видим очима далеких потомака.
Ја сам оно што јесам.
Ти учини да сазнам шта
човек не може и шта не сме.
Не служим те, не криј лице,
Анђамо.
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Ти си овај свет потпуно унаказио.
Ти си праисторијски рибар
и твоја примитивност ума
и неразвијеност су изанђало
потресна. Ово није искуство
за будуће људске снове.
Чим се вратим на обалу, објавићу:
Ђаво је мртав.
Окренем се уинат, можда оде
у Пакао да свет буде мање
подложан казни и бесмислу.
Зора је.
Сомови напуштају постељу,
умивају се, лењо, сањиво.
По свему судећи овде закон влада
а ђаво још може само да буде нада
малима и слабима.
Тако то чине сви силници
у сазнању да су били моћници.
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ЗЛАТНА СКРИВАЛИЦА
Лиза Секереш, стара наставница биологије, по оцу Мићин, по мајци Халценбајн, имала
је у венама кап српске и кап немачке крви, али је више ценила ову другу: швапску! А
случај је хтео да се уда за Кароља Секереша, доктора ветеринарских наука, иначе чистог
Мађара.
Она се одувек хвалише како су њени преци по мами, некада припадници чувене
грофовске лозе, крајем XVIII века стигли у јужну Бачку, да ту прошире простор немачког
племена и заснују нови дом. Наравно, из Саксоније су донели и новац, и злато, и
уметничке слике, и скуп, барокни намештај. Ни Карољ Секереш није тиква без корена!
Он има опипљиве доказе да је барон Ласло Секереш, звани „Lacika Feher“ – Лацика Бели,
његов наврндеда, некада имао раскошни дворац на обали Балатона.
Све у свему, сплеле су се две чувене лозе од имена и иметка! Па и у новој домовини
и Халценбајнови и Секерешови имали су чиме да се подиче. Хелмут Халценбајн, Лизин
деда, све до 1945. године имао је и јахту на Тиси, и млин, и циглану! Но, као што и
претпостављате, на почетку 1946, доживео је потпуни суноврат. Никад неће бити
разјашњено да ли је у Келн одмаглио зато што је збиља био фолксдојчер, како су га
црвени оптуживали, или само зато што се солидарисао са својим (пораженим)
сународницима! Наравно, главна имовина му је преко ноћи конфискована, али су његови
наследници, који су ипак остали у Србији, оно друго, „невидљиво“ благо ипак успели да
сакрију. А Карољ Секереш на обали Дунава, наспрам саме Крчединске аде, и дан-данас
има стари салаш са ђермом, валовом и дрворедом дудова, а посебно се поноси својом
ергелом гиздавих липицанера. Они су му лепота за очи и мелем за душу, али ту је и један
риђи, гломазни штајерац и један „штајер-ваген“ за превоз терета. А жути, сјацкави
фијакер за свечано парадирање израђен му је у самој Пешти, код чувеног мајстора
Ферике Калапатија, непосредно пред Други светски рат.
И у времену опште кризе у Србији, после турбулентних деведесетих, породица
Секереш не осећа њене последице. Ветеринар одлично зарађује код паора, власника
великих фарми; липицанери увек имају праве купце и одличну цену, а ћерка
Секерешових је лекар педијатар у Енглеској. Но, брига је кад немаш довољно, а још већа
– кад имаш превише! А Секерешови збиља имају бар пет пута више него што им треба!
Међутим, времена су опасна, претећа, злокобна! Данас је, горе него коприве, набујао
криминал сваке врсте! Главу можеш да и изгубиш и због само 500 динара!
Зато ми се тетка-Лиза један дан отворено јада:
Тошо мој, у кући имам и новац, и златнике, и накит! Карчика ми често
спава на салашу, где негује коње, прави кошнице и надгледа пчеле. А Ержика ми је, као
што знаш, у Бирмингему! Зато ноћу може да дође нека будала, да ми лупи само два
шамара и да ми све покупи!
Тетка-Лиза, зашто то не сакријете?! Читаво Ваше благо! Па после нека га лопови
траже! Никад га не би нашли!
Ма, ја сам га већ сакрила, али никако не могу да се сетим где!
Еее, то је већ мајсторија! Сакрити од лопова, то није ништа, али сакрити од себе, то
је већ подвиг!
Тошо, ти се то мени ругаш!- љутну се тетка-Лиза.
Ма, таман посла! Ја Вам само честитам на савршеној вештини!
Честитај ти то својој мами! Откад сам затурила то злато и новац, ноћу ока не
склопим!
А после само месец дана у школу стиже тетка-Лиза, ведра као пролећно небо,
развуче осмех од увета до увета и још с врата ми се похвали:
Тошо, Тошо мој, нашла сам злато! Нашла сам паре!
Где, забога, тетка-Лиза?!
Нашао мој Карчика – кад је почео „диснотор“ (свињокољ на мађарском)! Један дан
закољемо свињу, а други дан хтео да суши кобасице и сланину! Кад завири у димњак
пушнице, а тамо нека тепсија и у њој две платнене торбице, замотане у најлон-кесу!
Скине ју он; кад тамо - све што имамо: и златници, и прстење, и наруквице, и огрлице,
и сребро, и бисери, и еври, и долари, и „швајцарци“! Дабоме, и минђуше с дијамантима
– за малу Аранку – кад ми дође из Енглеске! Пао ми камен са срца, веруј ми!
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Жал за временом што ме превари

Хаџи Иван Милановић, Јасика

МОРАВСКА ВИЛА

Ноћима већ сањам бунар покрај старе куће
окречене у жуто. Из њега већ годинама
воду не пије нико. Сањам деду, његов
велики нос-понос, испод ораха столетног
испија ракију од лозе, плод Божијег
благослова и његовог труда.
Сањам, ех.... Сећања су то.
Око деде се вртим, маштам да једног дана и
мени тако порасте нос, да једног дана и ја
под орахом седим тако,
гордо као он и мудрујем.
Детињи снови.... Сећања...
Бејах мали, као дете размишљах.
Дете је постало човек.
Докле више ће ме сећања враћати у
прошлост и дирати по рани?

У глуво доба у Ораовичкој светињи
Ветар ми шиба високо наборано чело. По
бради се иње сакупило. Пртим снег и са
страхом разгледам трагове крупне
дивљачи, хитам к теби ноћас, светињо
моја.
Колико сам пута само из Путира твога
сребрног Нектар божански пио?!
Колико пута сам осетио спасење оних
светих што су Га пре мене пили?!
Жар напојени чува моје „Ја“, те
рашчарани огањ Љубави прерасте некада
у буктињу, а онда се смири.
Обретење костију твојих светих инока,
светих што их роди за живот вечни,
похраних опет да чекају васкрсење своје,
како да заборавим?
Жене мироносице што су јутром јутриле у
Цветни дан недеље, стазама хрлиле к
теби да у своје биће прихвате Домаћина,
с Њим буду једно, с Живим Богом, опет
ноћас гледам. А те њихове погаче што се
пуше из плетене од прућа корпе и
паприку туршијку, мирис тај осваја ме
изнова. У време искушења твога
састрадавао сам с тобом. Но, твоје
васкрсење ме је подигло. Саучествовао
сам у њему, од твога васкрсења је
зависило и моје. У молитвама су ми твоји
доброчинитељи и доброжелатељи.
Али, моје молитве су ништавне
ако нас ти не чуваш својим усрђем.
Прошле су године, нисам појао Богу у
светињи твојој, а ево, ноћас се чудесно
нађох ту да из Сребрног путира Лек за
бесмртност окусим.
У теби сам се пре двадесет година родио
поново за Царство!
Царство је једно, и ти си једна.
Мука сам твоја, а ти вечита радост моја!
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Еј, животе, друг јеси л` ми кад био
Одавно ми напамети разговор са човеком који ми исприча у једном духовном разговору
своју животну причу. Поклањам је вама на читање. Не судите му, Суд је Божији!.
-Од учкура до грла белога сам му рашнирао утробу. Најтеже ми је што у дубини душе се не
кајем због тога. Можда некад кажем да нисам требао то да урадим, али не мислим тако. Опет бих
исто урадио, познајем себе. Дванаест година робије сам одслужио због њега.
Било је то у мају осамдесете године, тек што се од Тита опростили његови, још им је трајала
жалост. Сећам се једног жандара који ми је стављао лисице на руке, питао ме је зар да то учиним
у овим данима туге. Насмејао сам се само у сред моје муке. Муке, да. Знао сам шта ми следује.
Марина, моја снаша, је тад имала двадесет пет године. Тек што смо се венчали, није прошло
ни целих три године. Деце нисмо имали. Она се запослила у трговини, а ја радио као механичар
кући. Било је пара. Ама, било је све баш онако како је требало да буде. Чак и то што није нам се
дало да Марина зачне, није нас бринуло пуно, веровали смо да ће и то да се деси онда када се
најмање надамо. Нико од мојих није на Бога камење бацао, то ме је соколило да без порода нећемо
остати.
Марина је била жена као вила Равијојла. У трговини у којој је радила радио је и несрећни
Прежа. Претпоставио сам да су његове пожуде обмотане страстима уперене према Марини. Но,
опет, нисам желео да јој браним да ради, желео сам да будем савремени муж. Желео сам да будем
једини у селу чија је жена упошљена, ради у граду. Желео сам да предњачим. Желео сам да
изазовем љубомору комшијама, мојим сељанима. Није имао ко да ме ухвати за руку и каже: „Стани,
мали!“ Оца нисам упамтио, био сам мали кад га је Господ позвао к себи. Сајбија ми је била мајка
док нисам почео да зарађујем и издржавам кућу. После....После сам радио само по своме.
Марина једног дана је дошла кући уплакана. Рекла ми је да не жели више да иде на посао.
Испричала ми је шта јој се десило. Прежа јој се удварао, шта више штипкао, отворено потом тражио
.... Мрак ми је на очи пао. Ћутао сам. После неког времена сам јој обећао да неће више имати
непријатних ситуација, а да ће сутра ићи на посао, разговараћу с њим. Ујутру сам отишао у град и
сачекао га на аутобуској станици. Знао сам да на посао долази аутобусом јутарњим у шест и педесет
пет. Изашао је из аутобуса, а када ме је видео црвенило у луцу га је избило. Иако је крупнији од
мене, да не кажем јачи, приметио сам да се уплашио. Пришао сам му, уљудно руковао с њим, а
онда мирним тоном да пролазници не чују рекао му да могу бити велики пријатељ човеку, али и
заклети непријатељ. То што се јуче десило не сме више да се деси, у противном неће да ваља ни
за њега, ни за мене. Заклео сам му се Богом да неће имати другу прилику када ћу овако мирно
причати с њим на ову тему. Стављам тачку на причу по питању јучерашње неприлике. Климнуо је
главом, мислим, помало постиђен, а ја се окренуо и отишао својим путем, он својим.
Поштовао је мој приступ решавању проблема, није је дирао неко време. Но, види врага,
после пар месеци, мислећи да сам се охладио, да сам заборавио шта сам му обећао опет је поновио
грешку која га је коштала главе. Када је Марина дошла тог дана кући опет уплакана, није требала
ништа да ми говори. Знао сам по изразу њеног лица да није прошло само на штипкању. Сећам се,
стомак ме је заболео у моменту. Знао сам тада да ћу га убити. Ништа јој нисам говорио, ћутао сам
све време. Сутрадан Марина није отишла на посао. Око два сата поподне сам отишао у град,
сачекао га у пасажу који води ка једној кафани где је обично свраћао после посла, знао сам за то
и с леђа му пришао. Нагло сам га окренуо к себи и ножем убо у стомак, а онда још једном, па онда
у страху да не остане жив вукао на горе. Да ли ми је била свест тада помућена? Ма, не. Ја сам се
заклео Богом да ћу га убити. Није му било спаса. Неки пролазници који су видели шта се дешава
почели су да дозивају полицију. Док је он лежао у локви крви, сео сам на циглу неку и запалио
цигарету. Сачекао сам полицију. Привели су ме и било је све по реду како то обично бива. Дванаест
година сам добио робије у Нишу. На суду се још мало па нисам ни бранио. Упутио сам тада саучешће
његовој породици, то ми се узело као, тобоже, моје покајање, ваљда, за учињени преступ.
Изашао сам из затвора, дошао кући. Марина ме је чекала. Није прошло ни два месеца од
мог изласка на слободу, Марина је зачела. Родио нам се син Митар. Митру је, нажалост, било две
године када смо се Марина и ја растали. Ја сам крив и за наш растанак. Нисам могао да се изборим
са помислима да је она била интимна са човеком који је главом платио због тога. Мучила су ме и
питања попут оних: Да ли је у неком другом тражила утеху док сам робијао?
Прошло је четири године од нашег развода када сам срео Тању, оженио се њоме и с њоме
изродио двоје деце.
И сад кад мислим о свом животу, знам.... Говориш ми, оче, да се молим за Прежу, за његов
покој. Како ћу? Не осећам према њему мржњу иако ми је украо дванаест година. Наравно, више
бих волео да га никад нисам упознао, да се нисмо никада ни срели, али... То што сам га убио
сматрам као Божије допуштење. Њему је то казна за његов грех, а мени су ствари постале јасне
тек у затвору. Тамо у тамници ме се Он дотакао, подигао ме је, а већ сам био пао. Прежу је Бог
можда спасао кроз мене, а ево, мени сад остаје да обзиром да сам дошао к себи пођем путем који
ми одговара и који ме спасава. Питаш ме, да ли треба другом да судимо или да препустимо да Бог
суди? Бог је Љубав, а ми смо слаби, умишљамо често. Умишљај нас превари зачас. У том нашем
умишљају помислимо да Богу треба помоћи. Начинимо зачас себе судијама. Остало ми је сад да се
молим да ми се Бог смилује и потражи у пустињи духовној. Препоручи ме светима за молитвено
заступништво.
Овако своју причу заврши ми човек који беше изгубљен и нађе се.
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ВЕРНА САПУТНИЦА

Јасмина Димитријевић, Загреб

СТАРА АДРЕСА

ВЕНЧИЋ ОД РУЖИНИХ ЛАТИ

î
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Млади и смели

Милан Марковић Лака, Крушевац

Питомачки пут

Младост
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Мирослава Смиљанић, Крушевац

НА ОБАЛИ МОРАВЕ

ОТИШАО СИ

МОЈЕ СУЗЕ
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КАДА ЉУБАВ ПРЕСТАЈЕ

НАСТАНИЛА САМ СЕ
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Драган Величковић, Лесковац

ВРЗИНО КОЛО
Ако кренеш уз долину, где се дуге сенке множе
Осетићеш дах ледени, пукотине испод коже
Осетићеш тиху језу како клизи низ рукаве
Зажмуриће због одблеска, очи кестен, модро плаве
Чућеш како мешкољи се устајала хладовина
Док планина зарива се у поспано лење небо
Како стидљиво, без даха, грли падине тишина
У костима хладни ноћник, у папрату баруштина
Утрине и раскршћа су само глина која спава
У поседу господара негажених мокрих трава
Ал' врзино то је коло, снажни задњи трзај твој
Туђи одраз у вртлогу сви видимо, не и свој
Да ли чујеш из темеља зазидане љуте клетве
Над оџаком облаци се к'о гробови плитки беле
Од марама удовица зелен бршљан омчу плете
Стари камени међаши, не кољу се и не деле
А тебе ће хладовине, мајдан беле скамењене
Да оставе на истоку поред бразде огољене
Долином да рушиш гнезда старих кукавичјих дела
Све због данка из прошлости, из думена голог врела.

НЕКО ПЕВА
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РУСКИ ПЕЈЗАЖ

ТРУЛА ЈУТРА

Ања Жигмановић, Суботица

НЕ ЗНАМ
СВЕ ЈЕ УЗАЛУД
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НЕДОСТАЈАЊЕ

НЕКИ ЉУДИ

КАД/ГДЕ

КАДА ЗАСПИМ
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ô

Милоје Вељовић, Београд

ГОСПОН КОНУ, СМАЊИ РАСТОЈАЊЕ

ДУША МИ ЈЕ НОЋАС ЗАДРХТАЛА

ЖАЛИ, БОЖЕ

92

МОРЕ, СРЕЋКО, ОКАНИ СЕ ХВАЛЕ

ЗЕМЉА НАМ ЈЕ СУЂЕНА

МУКЕ МОЈЕ

РОДИТЕЉСКЕ СУЗЕ

ô
ô

ô
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У ЛАВИРИНТУ ЖИВОТА

Снежана Поповић, Крушевац
НЕМИР ШТО ЉУБАВ И ВИНО ТИ СТВАРА
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УКУС СЛОБОДЕ Буби, а ко би други
Поклони ми давно,
ваздух који дишем.
Детињство уз тебе,
безбрижно и лепо ми беше.
Од малих ногу,
луде бубице моје,
бриге ти ствараше.
Памтићу заувек
то наше време најлепше.
Године што прoлeтеше
и никада више вратити се неће.
Имаш мудрости и дара,
да без и једне речи
моју ћуд разумеш.
По изразу лица
и по боји гласа,
суштину препознаш.
Вазда тврдоглава бејах,
савете твоје не слушах.
Залуд беше труд мајчински твој,
упорно ја терах по свом.
Кажеш ми да је за мене увек
отворен родитељски дом.
Мале ствари теби значе.
Што тренутке искрене радости чине.
Један од њих омиљен за тебе,
сладoлeд код Мусе беше,
коме се ко дете радоваше.
Јагода,ванила,
понекад помешане обе.
Ал никако успела ниси
и мене да приволиш.
Уз оно твоје…Снежана….
Ти баш не знаш да уживаш,
зато немој мене да нервираш.
Кад телефон зазвони,
знали смо ко ће да се јави.
Па Буби-ко би други!
Узречица твога зета,
непромењена оста,
за сва ова прохујала лета.
Јави се кад стигнеш…
Кажем…немој да бринеш.
Полако вози….немој да журиш.
Не лети по путу.
Ко мајка свака,
стрепиш за сваку минуту.
Поносна и јака,
бориш се ко лавица.
позавидети ти може и царица Милица.
Иако бoлeст не чека,
вреба те и вири из мрака,
хоће да сакрије сунце иза облака.
Жури да те од мене одведе,
али недам те јер знаш да волим те.
Не предајем се, тражим ти лека.
Ма није живот пар корака,
нама треба мал мерака.
Богу хвала, нечија си и ти бака!
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OTAЦ НИКОЛАЈ

ПЕСМА ЗА СОМБОР ГРАД

Монаху Христовом
хаџи Николају Микићу
Пећанцу

Голуб Јашовић, Крагујевац

РАВАНИЦА

НЕСАН
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ВИКТОР(И)ЈА

ПОВРАТАК У ЗАВИЧАЈ

АУТОБИОГРАФИЈА

САН

МИЛОШЕ, БРАТЕ
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Ђорђе С. Петковић, књижевник и публициста, Параћин

ПОДАРЈА И УЗДАРЈА: ШЕТЊА БИО-БИБЛИОГРАФИЈОМ ДР ГОЛУБА ЈАШОВИЋА,
НАУЧНИКА И ПЕСНИКА, ИЗ 2012.
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1

Милорад Филић, Дражен Јашовић, Био-библиографија др
Голуба Јашовића: Три деценије стварања (1882 – 2012),
Свет књиге, Београд, 2012.
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2

3

При сусрету на Светосавском песничком маратону, у
Параћину 25. јануара, у време кад је овај рад привођен
крају, од њега сам сазнао да је изабран за редовног
професора, што са задовољством овде бележим, и
честитао сам му а за честитање и јесте.
Ова година је омашком испуштена.
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101

4

Бајо Џаковић, недавно преминули новинар и песник из
Јагодине.

102

5

При напред у фусноти поменутом сусрету у Параћину,
Голуб ми је рекао да су га у Куршумлији убеђивали
да је убијен од стране четника Драже Михаиловића, а
моја сазнања из Крушевца говоре о томе да су то
урадили партизани. Ово је нова контраверза о
Милосаву Ристићу Ђури која ће морати да се разјасни
у прилогу који сам започео и са његовом
реализацијом сам застао.
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6

Деконструсани сонет с репом и с (обостраним)
акростихом у огледалу. Голуб под обостраним
замишља овостано и онострано (што је у огледалу) а
ја акростих с обе стране сонета (предњу и задњу,
леву и десну). У разматраном сонету, акростих није
био обостран али јесте и мора бити у огледалу.
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7

Кроз текст сам више пута могао да наводим и помињем
ауторе Био-библиографије, али сам то избегавао
искључиво из рационалних разлога.

108

109

ЗАХВАЛА

110

Уместо закључака

ПОДАРЈА И УЗДАРЈА: ШЕТЊА БИО-БИБЛИОГРАФИЈОМ ДР ГОЛУБА ЈАШОВИЋА,
НАУЧНИКА И ПЕСНИКА; ИЗ 2012. - Р Е З И М Е

111

ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА:

Братски тениски меч

112

Ђорђе С. Петковић, Параћин - ДВА РАТНА
АКРОДЕКСОНА

ШЕЗДЕСЕТ ДАНА РАТА

ТРИДЕСЕТ ДАНА РАТА

113

МЕСЕЦ И БРЕЗА

Даница Ђурић, Лајковац

ПАХУЉЕ

114

НЕЗНАЛИЦЕ

ОД ТЕБЕ

ДАН КО ДАН

115

Христос се роди

Зорица Матицки, Трстеник

Божанствена жено
Ваистину се Христос роди

116

Бакина жеља
Оливера Цветић, Трстеник

Светом Николају

117

ВИЛА НА ДНУ ЈЕЗЕРА

Теодора Тода Матић-Медић, Sydney-Australia

ВЕНЧАЊЕ МОЈИХ СЛОВА

ЉУБАВНА ПЕСМА

АПОКАЛИПСА

ДВОЈЕ

118

НАД СРЕБРЕНОМ РЕКОМ

ОТИШЛА СИ

ОТАЏБИНА

119

Милош Ристић, Крушевац

11 РАЗЛОГА ЗАШТО ВОЛИМ КИШУ

!
ЉУБАВ НАША ПРОШЛА

120

АНЂЕОСКЕ ТРУБЕ

Јовица Ђорђевић, Неготин

РАТ

ЛАЗАРЕВИ ДВОРИ

121

Са Јастребца ветар дува

Мирослава Смиљанић, Крушевац

8. Март

Лепа жена

122

Кога грлиш ноћас

Шетао сам градом

123

КОНАЧНО

Живомир Миленковић, Крушевац

ЉУБАВ ПРВА

КОШУТА

124

Ти си ту

Ана Миливојевић, Доња Мутница

Живот и поезија су једно те исто

Остави крајичак срца

125

Секулић Драгомир – Драган, Лепосавић –
Косово, Србија

СТАРА МАЈКА
ДОБРО ДОШ`О

126

ЧУДНО СЕМЕ

Радмила Милојевић, Параћин

ОЛОВКА

ПУПОЉЦИ ЉУБАВИ

127

Анђа Г. Шушић, Гајдобра

КОСОВСКА РАНА

128

ПЛЕТЕНИЦА

ЗБОГ ЊЕГА

129

ЗАБОРАВЉЕН САН

Драган Вилић, Ужице

ОТАЏБИНА ЈЕЦА

ТРАГОВИ МАГЛЕ

СУСРЕТ

130

ЈЕДНОЈ ДУШИ

131

Дукати истине понад тмине

Снежана Марко Мусинов, Земун

Истраживачке воде љубави воде

Трајно ерозивна љубав

132

Смедерево, некадашња престоница прича

133

Сан и вид

Нада Матовић, Беране

Наћи ћеш ме

134

КАЖИ

ЈУТРОС

КО ВОДА

135

ЗВЕЗДАНА ПРАШИНА

Богдан Јевтић, Крушевац

БЛАЖЕНСТВО ВРЕМЕНА

ЉУБАВНА МЕЋАВА

ДОДИР ВИСИНЕ

136

Стожинић Митар, Крушевац

ВЕЛИКОМ ВЕЗИРУ ТОДОРУ ОД
СТАЛАЋА

ДВЕ МОРАВЕ

137

ПРАКТИЧНА ЖЕНА

Саша Збиљић, Крушевац

КАД ПРОШЛОСТ ТЕ ЗОВЕ

ОНА КОЈУ САДА ЗНАМ

138

Миљко Шљивић, Глободер

У ВЕЛУЋУ НА ВЕЛИКУ ГОСПОЈИНУ

139

МОЛИТВА

ВИНО ЦРВЕНО

140

ЛЕПТИР СЛОМЉЕНИХ КРИЛА

Даница Рајковић, Крушевац

ИСПОД НАСТРЕШНИЦЕ

ДАЉИНА НЕ ОДЛУЧУЈЕ

.
ДИШЕМ И ЋУТИМ

141

ЧЕКАМ

Живота Трифуновић, Кобиље

ИПАК МЕНЕ ОНА ВОЛИ

142

За мене си једина

Градимир Карајовић, Крушевац

Да ли знаш колико те волим

Само твој

143

Данијела Јевремовић, Крушевац

Запловимо ноћас

Зеница од кестена

Песмом желим да ти кажем

144

КАД СТРУНА ЗАЦВИЛИ

Латинка Ђорђевић, Цирих
– Крушевац

ПОТРАЖИ МЕ

МАЛА...

мала, да је сада,
памтим само ја.
Мала…

145

ПИСМО

ЗЕНИЦА ОКА ТВОГ
Кад ми ружни дани дођу,
Па у мрачне мисли тонем,
Невиђену жељу имам,
У очи ти да потонем.
Да у њима нађем мира,
Па зароним у дубине,
И још једном, ој младости,
С тобом летим у висине.

Драгојло Јовић, Крушевац

Баш ко некад кад смо знали,
Да је живот тек пред нама,
И зенице очију нам,
Љубав зраче до бескраја.

БАШ СУ НЕКЕ ТЕШКЕ НОЋИ

Сад ми опет очи гледаш,
Ал’ у њима жар се гаси,
Од све снаге и пламена,
Још их само боја краси.
А ја желим да још можеш,
Стару ватру да запалиш,
Па очи нам кад се сретну,
Сагорело да повратиш.
Хајд још једном зенице ти,
Кроз очи ми сјај пошаљи,
Нек ми душа опет блиста,
Ко таласи пенушави.

НЕКА ДРУГА ВРЕМЕНА
У туђем веку, међ’ туђим људима,
душа радост хоће, срећу у грудима.
Ал’ ветрови силни, бију са свих страна.
Сва стабла пуцају, остаће без грана.
Где су оно застала, времена нам лепа, мила,
зашто сада младунцима, у повоју секу крила?
А она би да порасту, да полете у висине,
да погледом помилују, реке, поља и долине.
И да знају међа где је, по сунчевом зраку,
да везане очи могу, кућу наћи и по мраку.
Ни времена ова друга,
не сломише жеље, хтења,
да слободно расту, живе,
наша нова поколења.
Само видим остаје им,
тешко доба, тешка борба,
да ко људи с чашћу живе…
Од туђина зулумћара,
сачувају образ, њиве…
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IN VINO VERITAS

Светлана Ђурђевић, Крушевац

ИСКРА

ЧОВЕК

ОПОМЕНА

147

ЗВУК ВИОЛИНЕ

Љубодраг Обрадовић, Треботин

СВЕТЛОСТ

СВЕ ВОДЕ НЕКУДА ТЕКУ
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