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ПРЕДГОВОР 
 
С обзиром да ми је ово први предговор (надам се не и 

последњи), желео бих да у њему покушам да, за почетак, 

одговорим на оно вечно иритантно питање „Ко још чита 

књиге?“ или његове варијације у виду питања „Коме 

штампате књиге?“, или изјава „Данашња омладина ништа 

не чита“, и наравно још неколико верзија, ни мало мање 

иритантних. Дакле, прво, зашто ме иритирају та питања? 

Током шест година рада у издаваштву, чуо сам их небројено 

пута, и обично од особа које ни саме нису читале, штавише 

мислио сам, у већини случајева, да су то особе које су и 

неписмене (вероватно нисам био далеко од истине, но о томе 

неки други пут). За њих у почетку нисам имао одговор, често 

бих само заћутао и спустио поглед, суздржавајући бес у себи, 

потискујући порив да кажем оно што сам касније научио да 

саспем у лице. Универзални одговор за све те полуписмене 

душебрижнике, којима је врхунац читања пола чланка у 

неком таблоиду, био је следећи: „Па ви не сигурно чим то 

питате“. Рекао бих то са осмехом од ува до ува. Тада би 

наступио моменат тишине, јер та особа не би знала да ли се ја 

шалим или не. У сваком случају би ми учинила услугу тиме 

што би се удаљила што даље од мене. Нисам имао нерава да 

им причам како су људи који читају заправо специфичан тип 

људи, никада их није било пуно и никада и неће. Читање 

тражи размишљање, критичко размишљање које на жалост 

није урођено великом броју људи, не само овде, него у 

читавом свету. Али они постоје. Испричаћу вам причу са 

једног сајма, када ми је пришла група деце, не старије од 

петнаест година, који су тражили неке одређене наслове. 

После пола сата причања са њима, био сам одушевљен 

њиховом интелигенцијом, начитаношћу и емоцијама. Били су 

као оаза у мртвом мору ове земље и овог народа. Та су деца 

читала (претежно фантастику, али реалност је за људе који не 

могу да поднесу фантастику, зар не...?) не зато што нису 

имала своје животе, како су им вероватно друга деца у 
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окружењу говорила, већ зато што су желели да живе хиљаде 

живота. 

Е, сада је и ред да дођем на главну тему овог 

предговора. Као што су та деца била оаза у мртвом мору овог 

народа, тако је и СКОР такође једна од оаза. Када сам 

упознао неке чланове, схватио сам да су то људи којима је 

писање више од хобија, њима је редовни посао само начин да 

зараде довољно новца како би могли на миру да се баве 

писањем. Писање је више од самог читања. Постоји мали број 

људи који читају, али још мањи број оних који пишу. Пишу 

знајући да ће за њихов рад добити можда неку похвалу, али у 

већини случајева само подсмех. Ентузијазам тих људи, који 

су већином у зрелим годинама, када се тако нешто као што је 

писање поезије сматра лудошћу и губљењем времена, је 

неограничен, и њихова енергија ми је била та, која ми је 

показала да овде још увек има наде. Видите, култура на овим 

просторима ни једној власти није ваљала. Песници су овде 

одувек били сматрани за будале, нажалост тако ће и остати. 

Но, управо из тог блата у који су гурнути, песници и писци 

стварају најбоље ствари. Управо тај дух тај анти дух је онај 

који је одговоран за стварање стварно предивних песама које 

можемо наћи у овом зборнику. Драги моји чланови, увек 

задржите тај анти дух у себи, пошто то нико други неће 

урадити за вас. Веома ми је велика част да будем уредник 

овакве збирке радова, и изузетно ми је жао што због 

приватних обавеза нисам био у могућности да више 

учествујем у свему, но, надам се да ћу имати већу улогу у 

следећем зборнику. До тада, останите своји, здрави, 

слободни, живите хиљаде живота из своје маште. 

 

 

 

                                                     Иван Бранковић 

                                             главни и одговорни уредник 

                                     уређивачко-издавачког одбора СКОР 
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Ана Жигић, Београд 
 

 

ЗАСИЈАЋЕ НЕКО НОВО СУНЦЕ 

 

Точак среће се окреће. 

Кад точак у глиб заглави, 

падаће краљевске главе, 

к`о дулеци котрљаће се 

искежене лобање. 

Појас умируће месечине, 

у задњим роптајима 

обасјаће 

крвљу натопљену земљу. 

Да ли је то последња Ноћ вештица? 

Да ли ће неко дочекати 

рађање нове зоре? 

Хоће ли засијати неко ново Сунце? 

Које зоре? 

Које Сунце?  
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Борка Драгољевић, Нови Сад 
 

 

ТАКО НАМ И ТРЕБА 

 

Мене стварно нешто мучи, 

ил` сам луда жена, 

кажите ми, да л` је наша 

земља поробљена? 

 

Сада наши представници 

светске газде моле, 

да им дају неки кредит 

и да их приволе. 

 

Зашто смо их изабрали? 

Народе, да `л знате? 

Да нас стално задужују 

рад велике плате? 

 

Доносе нам из Брисела 

разна наређења, 

како треба да живимо 

и шта да се мења. 

 

Нико од њих и не види 

народ нема хлеба. 

Ако смо то заслужили, 

тако нам и треба. 
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Братислав Петровић, Бела Паланка 
 

 

ЦУЦА 

 

Допала ми се једна малечка Цуца, 

ништа вој не фали, ал' помалко муца, 

не фарба косу, а пере ју сваку другу среду, 

нема ни паре и живи у голему беду. 

Панталоне сцепене носи од брата, 

гузица вој голема ко двокрилна врата, 

блуза вој ко решето и сва је дрпава, 

ал' дели на сви кво има, неје скрчава. 

Нема ни сандале, сцепени оп'нци носи, 

из њи вој истрчали нелакирани прсти боси, 

ал' овак, има убаву и топлу причу, 

воли си она овог блесавог чичу. 

Немој да гледамо љуђи како изгледу, 

да и ценимо кво орате и како те гледу, 

јер козметика дан'с свакаква чуда прави, 

зач'с у пауна се претвори гавран гарави. 

И затој кад налицкам ја моју Цуцу, 

једре груди и румени образи има да вој пуцу, 

па кад појде низ сокак... 

има уздисате сас мерак! 

Ал' докада че тај козметика да траји? 

До прву ћишу... и нема више да уздишу...! 

Затој си ми добра оваква, моја Цуца, 

што само кад поје и кад ме милује не муца, 

и што душу има голему ко цел свет, 

колко да је дрпава, она је мој цвет!!! 
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Будимир Фрка, Нови Сад 
 

 

РАКЕТОСТРЕЛНО НАНОСИШТЕ 

 

Помоћу наелектрисаних издувних цевоводишта, 

класично ми убризгаше 

вирус уникатне муљевине! 

Понаособено ме фиксирајући 

заслепљујућим висококатегоричним пројекторима, 

готово срамежљиво ме исплакатираше, 

још неидентификованим плутајућим ефектима. 

 

Презадовољни оријентаијом прозаичне репродукције, 

неморалног ракетострелног наносишта, 

искључише алармне симулаторе, 

припремљене за бездренажну ампутацију, 

премутираних видеокружних субјеката... 

 

Мене дизајнерски раструктуираше, 

интернетном мрежом високог напона... 
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Вања Ангелова 
Велико Тарново, Бугарска 
 

 

ИЗАБРАНИЦА 

Милени Обретеновој 

 

Изабраница звезданог неба, 

заручена у псалму са Кнезом свемира, 

сада сам тамо и ко ће ме спречити 

да дишем у теби? Туга дебитује 

из вијуга живих срца. 

Не суди ли ми земаљске грехове! 

Искрице хиљада сунаца 

крв ми пале, крећу се лудачки 

из космичких облака од праха. 

Љубе ме пирати и гусари. 

Да ли године галопирају с њима? 

Протичу дани у сенкама доспелим 

до савршенства на овом жалосном свету. 

Душе нам изнова Бог искушава, 

а ја сам вечност, рај и бескрај, 

позната за пречишћење молитва. 

Извијам се у позадини сна. 

На плесу преузимају ме млади. 

Нисам Медуза, да окаменим 

људска бесмислена брбљања. 

За мало ће наступити вечера 

и усне нам плахе ће се слити, 

окусићеш ми из даха шећера 

и у твом крику ја ћу оздравити. 

И све ће бити часно међу нама. 

Да ли сам испунила велику мисију? 

Ка мени прилази седи старац 
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и водимо опрезну дискусију 

за таква земаљска станишта, 

које освештава тишина. 

А залазак је толико брз, 

стапа се убрзо иза поља, 

где пребива трајност. 

Љубоморна је изабраница твоја. 

На извору пожртвованости 

судбина води своје двобоје, 

а ја сам први изасланик мира, 

макар под заставом мачем да сам поражена. 

На твом ћу се рамену дланом подупрети 

и лакше ћу тако да се браним 

од атака, напасти и беде - 

ја, изасланица смелог Месије. 

Да ли ћу кроз тебе поново 

произвести себе? Ах, зашто за судбину 

да будем најразличитије биће, 

створење које нико не разуме! 

Не, ја нисам фетиш ни божанство, 

и никад не верујем у идоле! 

Изабраница Свемогућег Творца, 

кроз своју реч славу стварам, 

а ви ћете ми поставити венац, 

јер у бескрају остајем с вама! 

                                 

 

 

                                            
Препев: НАЈДАН СТОЈАНОВИЋ 
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Верослава Малешевић, Костолац 
 

 

ОПОМЕНА 
 

Ви који имате уши и очи, 

срце, сећање и ум, 

не поганите нам изворе, 

не дајте да свака поган 

у нас своје прљаве канџе умаче, 

да нас нечисте својим избљувцима, 

да силују наше матице и премећу токове. 

Љуте смо, јако! 
 

Стидљиво се испод камена помаљамо, 

и  као змија свој ток дубимо. 

Ми, воде, пенушамо, шумимо, 

жуборимо, искримо, хучемо, 

поруке вам преносећи, предака ваших. 

Хранимо вас, напајамо, перемо, 

покрећемо, памтимо, сведочимо, 

душу вам одмарамо, живот дајемо. 

Ми водне сестре, планинке што се 

низ висове стрмоглављујемо, 

и равничарке, што миле у плитким коритима, 

и оне слане, слатке, замућене и бистре, 

љуте смо, јако! 
 

Ви што не можете чути шапат воде, 

опомену чујте: 

Ви што не видите и  и не љубите 

сестре водне, осетићете њен гнев. 

Зазиваћете нас жељно, 

а ми ћемо наше жиле крити, 

после бујица силних. 

Љуте смо, јако! 
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Владисав Арсеновић, Шабац 
 

 

ЧУДНА ЗЕМЉА 

 

У Србији, земљи чуда, 

сви су људи у кафани, 

што пијани, што поспани. 

Пијани су весељаци, 

а поспани самотњаци. 

Гласао сам оне горе. 

Ал` они нас славо воле. 

Ми радимо и градимо, 

али њима све је мало, 

отимају што је остало. 

Газде су нам ловатори, 

политичари дрматори, 

а радници надничари. 

За хлеб раде и кирију, 

у глави им црне мисли, 

деца гладна, боса ходе, 

новца треба и за школе. 

Шта да раде, питају се? 

Да остану ил` се селе, 

у евопске те пределе. 

Нека газде саме раде. 

није све ни у лови, 

јер за здравље рд нам шкоди. 

Пензије су одложили, 

чиновнике умножили, 

просјацима порез траже, 

што спавају код гараже. 

Ја још сликам, мало пишем 

и признајем - тешко дишем. 
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Драгица Савић, Бачка Паланка 
 

 

ЛАЖНИ МОРАЛ 

 

Доста је било тог лажног морала, 

црн образ неће сакрити слој шминке. 

А када загребеш боју мурала, 

открићеш право лице испод кринке. 

 

Искреност лажима држи опело, 

поверење само истину слави. 

Залуд је царево ново одело, 

глупост духовну сиротињу прави. 

 

Залуд су дуге густе трепавице, 

напућене усне што маме на блуд. 

У очима су хладне жеравице, 

 

од лажног сјаја у срцу влада студ. 

Када се стид у крви запенуша,  

све до сржи је обнажена душа. 
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Драгица Ждралић, Петроварадин 
 

 

ДУНАВЕ 

 

Клизиш низ обронке лица мог, 

а пјесак у коси ми открива заспале ријечи. 

Склапам очи, да би знала поћи 

обалом твојом. 

 

Док те гледам срце се цијепа 

као завјеса између твог и мог свијета. 

Твоја представа, а ја разапета, 

као двије обале над тобом, 

 

на којој од њих ме чека 

звијезда једна што је пала 

и заблистала 

као додир 

срца мог. 
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Емилија Живковић, Крагујевац 
 

 

ДА ЛИ? 

 

Да ли сте: 

попили 

змијски отров? 

Палацате језицима. 

Да ли имате 

душу? 

Срце камено? 

Сат пешчани 

броји сате. 

Цури време. 

Доћи ће 

и ваш дан. 

Нећете знати, 

ни ко сте, 

ко вас је створио, 

а ко живот дао. 

За кога живите? 

Питаћете се... 
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Зоран Маслаковић, Ниш 
 

 

РИТАМ 

 

Ухватићу ритам твојих корака, 

пребројаћу сваку твоју стопу 

којом идеш до крајности. 

Бежећи од почетка. 

Зауставићу време 

брзином светлости, 

исписаћу твоје име 

у дугиним бојама, 

помиловаћу зору из недара, 

даривала те целе ноћи. 

Освојићу просторе без циља, 

пронаћи ћу изгубљене приче 

залутале у времену, 

на свиленом јастуку за двоје. 

Записаћу речи негде дубоко, 

да постану споменар и илузија, 

семе надања и ишчекивања, 

у блудној ноћи 

сахрањених љубавника. 

Ухватићу ритам твог срца, 

запамтићу га на грудима 

као успаванку. 

Допратиће ме до 

најслађег сна. 
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Зорица Тасић, Лесковац 
 

 

ДОЛИНА ТУГЕ 

 

Поноћна птица 

у ваздуху цвркуће. 

Помућена месечина 

бледи вео, 

по небу разастире. 

Ковитла „Ехо“ вечности 

у пролазном Свету. 

Тмина... 

Моја, пустопољина. 

 

Наћи ћеш ме 

у долини туге, 

где се само  

са сенкама дружим. 

Руке памте, 

само додире. 

Сузе ће срцу шапнути 

да је болело! 

Тако се не оставља, 

срцем не тргујеш, 

не са оним 

које те волело. 

А ти га, 

убијаш и трујеш. 

 

Живо се срце не вади 

да би га дотакао ! 

Дланови, нежношћу посути, 

никог не милују. 
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Ове руке, 

поломљене гондоле, 

подбуле и убоге, 

склопљене моле: 

„Врати ми године!“ 

 

Дрхти ми душа 

к`о ухваћена птичица 

и страх ме је, 

пред сваким новим јутром 

које ми не свиће 

усред тмине, 

где њишу се даљине 

у мрачном гротлу, 

полегле долине. 
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Зорка Чордашевић 
Франкфурт, Немачка 
 

 

ИМАМ ПРАВО 

 

Ја не дам по мојој земљи 

да коло води ђаво, 

туђини да претке ваде, 

јер имам на то право. 
 

Ја не дам и нећу дати 

да зоре крваве бијеле, 

да други нам границе кроје 

и браћу с огњишта селе. 
 

Ово је моја земља, 

а други хоће да суде, 

ја не дам и нећу дати 

да Дрина граница буде. 
 

Дрина је спајала људе 

од када коритом тече, 

зато вам поруку шаљем  

да браћу дијелити неће. 
 

Ја моју земљу браним, 

да ли ме чујеш? Свијете!? 

Јер имам на то право, 

па нека ми ломачом пријете. 
 

Бијели нас Анђео чува, 

а вас је повео ђаво. 

Ја моју земљу браним, 

јер имам на то право. 
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Иван Бранковић, Београд 
 

 

ПРЕТХОДНИЦА 

 

Ситна киша почела је да пада када је стигао до 

велике реке. Сунце је већ било само одсјај на хоризонту и 

знао је да мора направити паузу. Река се пружала лево и 

десно од њега у недоглед. Нигде није видео прелаз, а није 

био неки пливач, као уосталом нико из његовог племена. 

Погледао је у свог пса, који је весело њушио око трске, 

која је расла уз обалу, јурећи вероватно пацове или птице. 

Окренуо се иза себе и видео један велики храст, чија му је 

крошња могла пружити заштиту против досадне ситне 

кише. Дошао је до њега, скинуо торбу са леђа и сакупио 

гранчице које су још биле суве, а које су расле у близини 

храста. Кресивом је успео да баци неколико варница, 

таман да направи ватрицу довољну да осуши одећу. 

Ускоро се ушушкан у суво одело наслонио на дрво и 

задремао. Пас се увукао поред њега, не би ли се и он 

загрејао. Знао је да може да заспи мирно, његов је пратиоц 

лајао на сваку опасност. Ипак, свој мач и лук је ставио 

близу себе, никада није знао када ће му затребати. Заспао 

је и сањао. Сањао је свој задатак. 

Месец дана раније, његово племе, Анти, послали су 

га да тражи нову земљу. Њихова је била прегажена честим 

упадима дивљих племена, тако да су морали да се повуку у 

шуме и брда. Требало им је ново место, ово је било 

испоштено. Такође, нови богови су долазили заједно са 

најездама нових племена, тако да за њих више ту није било 

места. Није да нису били добри ратници, али нису желели 

превише да крваре за парче земље. Њихов вођа, 

Властимир, имао је обичај да каже „Ако сви дамо животе 

за земљу, ко ће на тој земљи после живети?“. Зато га је 
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послао на југ. Негде у непознато. На југ, низ велику 

равницу све до великих река. На југ, све до земље Ромеја. 

Он је био претходница, онај који је требао да осмотри и да 

донесе вести. Путовао је месец дана и коначно стигао до 

велике реке. Само још да је пређе... 

Пробудио га је пас у саму зору. Нањушио је нешто, 

подигао уши и залегао поред њега тихо зарежавши. Он се 

тргао и одмах ухватио мач. Легао је поред пса и осматрао. 

Наизглед није било никога, висока трава са ретким 

дрвећем се пружала са његове стране реке. Обала је била 

обрасла у густу трску и ту није могао да види шта долази. 

Толико се смирио да је чуо куцање свог срца. Ускоро се 

зачуло пљускање воде. Сагнуо се и полако кренуо ка трсци 

на обали, где се сакрио између стабљика и чекао. Само 

неколико тренутака касније спазио је овећи чамац, већи од 

било ког који је до сада у животу видео (чланови његовог 

племена нису били вични прављењу великих бродова, 

штавише сама велика вода их је одбијала). На чамцу је 

било петоро људи, сви у оклопима и са ознакама Ромејског 

царства
1
. Добро је познавао њихов језик, научио га је када 

су бројни ромејски трговци долазили њима на север. Због 

свог доброг знања је и био одабран. Као и због још једне 

ствари. 

Устао је и махнуо људима на чамцу. Они су се 

нешто домунђавали, а онда су кренули ка њему. Кад су 

стали на неколико метара од обале, видео је да су двојица 

имали лукове у рукама, док су остали били наоружани 

копљима и мачевима. 

− Ехеј − викну он − добри људи, можете ли ме 

превести преко реке? 

                                                 
1
Ромејско царство је оно што ми данас зовемо Византијом. Византинци 

су сами себе звали Ромеји, односно Римљани пошто су се сматрали 

наследницима Римљана. Израз Византија први је употребио историчар 

Хероним Волф 1557.да би лакше објаснио разлику између Источног и 

Западног римског царства. Прим.аут. 
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− У име василевса Ромејског
2
, спусти оружје и 

представи се! − рече човек на прамцу у китњастијем 

оклопу од осталих, вероватно им је био командант. 

− Ја сам само убоги трговац, долазим од племена 

Анта − рече то и спусти оружје − само желим да пређем 

преко. 

− Шта носиш да продајеш? − упита га командант. 

− Само неки накит, немам ништа пуно, могу 

платити прелаз − рече и из џепа извади златник − надам се 

да је довољно. 

Командант се окрете ка својим људима и нешто им 

рече, онда слеже раменима и окрете се ка њему. 

− А твој пас? Иде ли и он са тобом? 

− Он је миран, то ми је једини сапутник, моја 

стража. 

− Добро, нема везе, скупи ствари, и крени низводно, 

ту имаш једну чистину, чекамо те тамо − рече командир и 

нареди својим људима да завеслају низводно. 

Он је скупио своје ствари и кренуо низводно. На 

чистини га је чекао чамац, он даде војницима златник и 

после неког времена се нађе на другој обали. Погледао је 

на југ и у даљини видео обрисе планина обраслих густом 

шумом. То је било његова дестинација, његов циљ. 

Поздравио се са војницима и упутио се на југ. Имао 

је цео дан испред себе, а срећом та досадна киша је 

престала да пада. Ходао је дуго на југ, заобилазећи баре и 

мочваре које су била честе уз реку. Када је сунце већ 

пребацило зенит, нашао се на обронку брда. Погледао је ка 

непрегледној шуми која је покривала целу планину. 

Успон уз планину му је био тежак.Готово читав дан 

није ни појео ништа, али му то није сметало. Био је 

одабран, био је тај који мора бити претходница. Дете које 

је рођено у постељици, и за којег је жрец рекао да је 

                                                 
2
Византијски цареви су званично носили титули василевс. Прим.аут. 
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спреман за велика дела. Богови су га волели, и зато је и 

изабран. 

− Пре људи мораш посадити семе богова − рекао му 

је жрец на растанку − Ово је семе богова, први ће Велес 

доћи, а за њим и остали. Када богови дођу, ми долазимо за 

њима. 

Дао му је кесицу коју је окачио око врата. У њој је 

био жир храста записа, храста у којем су богови живели. 

Морао је да тај жир однесе на пропланак на врху прве 

планине на југу на коју наиђе. Тако му је барем жрец 

рекао, јер су му тако рекли богови. 

Шума око њега као да је причала. Чуо је ветар који 

му је шапутао око главе, као да духови шуме желе да виде 

ко је он, и шта тражи код њих. Застао је код извора који је 

избијао из стене. Ту се окрепио, попио воде и узео да 

поједе нешто из торбе. Није имао још пуно хране, али му 

није ни требала. Морао је што пре на врх. Када је завршио, 

оставио је део хране поред, желећи тиме да умилостиви 

богове који су му до сада помагали. 

Било је скоро вече када је стигао на пропланак. 

Сунце је полако залазило, а дневни звуци шуме су полако 

уступали место ноћним. Дошао је до средине пропланка 

који је био скоро савршено округао. Ископао је граном 

рупу и положио кесицу у њу. Затим је затрпао и сео поред. 

Његов пас га је погледао, оњушио, потом одјурио у шуму. 

„Иди, пријатељу,“ помисли он, „иди, јер ја не идем 

нигде више.“ 

Прошло је неколико сати, а он је и даље седео 

мирно. Тада је чуо звук корака, али као да ти кораци нису 

уопште ишли кроз шуму, пошто није било пуцкетања 

грана. Звучало је као да неко хода по подлози која је била 

постављена преко шумског растиња. Окренуо се и видео 

Велеса како му се приоближава. Велес са својим огртачем 

са роговима, и са мирисом шуме и животиња који га је 

пратио као што је и пас пратио њега. Устао је и стао 

испред свог божанства. Велес га је погледао у очи и 
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проговорио, али не отварајући уста, као да је говорио 

унутар његове главе. 

− Небојша, сине Мутимиров, изабрани човече, ти 

који можеш са боговима да причаш. Да ли знаш зашто си 

овде? 

− Знам − одговори он гласно, али као да тај његов 

глас није стизао даље од Велеса. 

− Посадио си дрво записа, и ми сад долазимо. 

Проћи ће још неко време, али ћемо ми бити ту. На жалост, 

твој пут се овде завршава. 

− И то знам, и за то сам спреман − рече Небојша. 

− Онда нека тако буде − рече Велес и ухвати га за 

руку. Небојша је прихвати и крете за њим. Кренули су на 

југ, према новим земљама које ће његово племе настанити 

једног дана. У једном тренутку се окренуо видевши своје 

физичко тело како се стапа са земљом, и постаје и само део 

записа који је он, претходница свих Анта, донео ту. 
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Иван Петровић, Кланица 
 

 

СТОП ЧЕДОМОРСТВУ 

 

Из страсти, физичке и духовне, моји мили родитељи 

су ми дали живот. Љубав према животу уопште, дао је 

нови живот. Такве мисли, топле и миле, колале су мојим 

тек настајалим крвним жилама. И тело је почело да ми се 

обликује, баш како треба и како је Свемогући замислио. 

Виде се и прстићи и на рукицама и на ножицама. Већ имам 

и усташца која су пуна хвале за моје драге родитеље. Срце 

почиње да ми куца, као неки велики бубањ... бум... бум... 

так... так... све брже и брже, све јаче и јаче. 

Поред себе видим још некога. Он је мало снажнији 

од мене, али је ипак ту, поред мене, у истој постељи, 

топлој, претоплој. Сад схватам. То је мој бата. Каква 

радост! Каква срећа... Биће то велико и пријатно 

изненађење за наше родитеље. 

Две радости се радују новом животу, новом 

постојању, новим хтењима. Ко то још може да посумња да 

ми нисмо живи, да и ми, кад једног дана дође време, 

нећемо славити свог Јединог Створитеља, певати песме у 

Његову част и величати Га. 

Немушто причам са батом, како ће нам једном бити 

лепо кад обоје изађемо на велику позорницу звану живот и 

свет, кад станемо у строј остале радосне дечице, кад 

запевамо заједно „Деца су украс света“… 

Ручице и ножице ми упорно брзо расту. Хоћу да 

загрлим свога бату, а видим да хрли и он мени. Хоће да ме 

пољуби својим већ формираним усницама, да ме дотакне 

својим издуженим удовима, рукицама и ножицама. И мени 

су израсли прстићи. Како ће ми се мама обрадовати кад је 

штипнем за образе, кад јој дотакнем обрве, кад... 
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Али, авај... 

Данас, кад је мајка сазнала да ме носи у утроби (за 

бату још није знала), чини ми се да се није обрадовала. Ни 

она, ни тата... То ме је зачудило и помало уплашило. Од 

куда сад та брига и страх, од куда тај немир и коб. 

Све се надам да је то забуна. Али,није. 

Сад имам формиране све органе, као и бата, будући 

мој заштитиник. Боље осећам околину. И разумем шта 

мајка и тата причају. Чујем како отац виче на маму: Тога се 

мораш ослободити што пре! 

Чега се то мора ослободити? Зар смо ми „то“? И 

шта то уопште значи? Зар сада, кад су коса и обрве почеле 

да ми расту? Гледам, чујем, миришем. Све разумем шта 

родитељи разговарају. Уместо  куповине колевке, помињу 

неки або... не умем ни да изговорим. 

* 

Очајно вичем: Мама, мила мамице, чујеш ли како 

ми куца срце? Оно куца за тебе, вољена моја мајчице! У 

утроби се осећам безбедно и срећно... Мајко! Мајко... Где 

смо, шта то раде са мном? Мајко, помози ми, помози ми, 

молим те! Неко хоће да ме ишчупа из тебе... не дај ме, 

мила мајчице, не дај ме... То су ножеви... Мајко! Не 

дозволи да ме убију... Боли, ох како боли ме! Молим те... 

Помози, мила мајчице… 

* 

─ Госпођо, изволите. Обавили смо успешно 

операцију... Заметак је успешно одстрањен. Заправо, два 

заметка... 
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Игор Станковић, Нови Сад 
 

 

РАСКРСНИЦА 

 

Тешке су стопе 

друмом царским 

пустим царским, 

цариградским. 

 

Унапред смишљено, 

сами се удависмо, 

да се, кад чусмо, 

још родили нисмо. 

 

Тежак је ваздух, 

мучан, европски. 

Опојан ваздух, 

тужан, азијски. 

 

Да, све је чудно, 

и живот и снови, 

срећа - та мисао 

душа изгубљених. 
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Љиљана Глигоријевић, Власотинце 
 

 

ПРОТИВИМ  СЕ 

 

Противим се ружној речи, 

подмуклости, лажи... 

волим доброту, смех,   

зато увек истину кажи. 

  

Противим се себичности, 

пакости, злоби... 

хоћу да све људе 

пут топлине животом води. 

  

Противим се неверству, 

гордости, нераду... 

желим видети сјај у оку, 

љубав, истрајност у раду. 

  

Противим се  лицемерју, 

подсмеху, празнини... 

очекујем топле речи,  

срећу, да сви буду фини. 

  

Противим се болу, 

горчини, сети... 

надам се лепоти живота, 

да срећа око нас лети. 
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Љиљана Марић, Смедерево 
 

 

НИСИ ДОШАО У МОЈЕ ПЛАВИЧАСТЕ СНОВЕ 

 

Сетом окована 

кроз бескрај даљина, 

у свом ходнику времена, 

велом месечеве туге покривена, 

сад овога трена 

 

пролетела бих тајнама белог лептира. 

 

С кишом исплакујем илузије, 

покидане снове и изгубљене наде. 

 

Кроз капљице нежног бола, 

ноћ лагано тоне, 

одјекује зора. 

 

Ниси дошао у моје плавичасте снове 

 

да слушамо симфонију ноћи, 

да те будим мирисима јутра 

за малену мрвицу љубави. 
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Љиљана Фијат, Нови Сад 
 

 

АНТИ 

 

Првог дана 2.године у VI веку записано је да ће Словени и 

Анти* 

насељавати обале река и друга значајна, а опасна и тешко 

проходна места. 

Ал’ биће у узајамној вези. 

Срца ће им ударати јако и ватрено, но, споља изгледаће 

мирно, 

попут у пролеће лишћа на брези. Биће погледа дугих. 

Блато ће им отежавати пут и покушати да онемогући 

обиље сваковрсних животиња и у амбаре спремљених сена 

и жита. 

Забележeно је и да ће страдати од дивљих звери, 

глади, жеђи, ватре, земљотреса, куге, ратова, 

или свега другог што доноси претњу, 

говорећи најлепше и најосећајније стихове. 

У мају 2015, избегавши глиб, ивице шибља и багремове, 

под брдашцем где пасе мирно стадо, 

нађосмо остатке старијег словенског гробља. 

А Анти? 

Па, то су исто Словени, само им је име додељено од 

других. 

 

 

 

 

* Традиционално, име „Анти“ везује се за Источне 

Словене. 
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Љубиша Војиновић, Петроварадин 
 

 

СТАРА КОЛИЈЕВКА 

 

Јуче стару колијевку у подруму нађох, 

гледао сам у њу дуго, па тужан изађох. 

Улогу је врло важну некада имала, 

сада чами у буџаку, зар је на то спала? 

 

Сву је бјеше обавила стара паучина, 

гдје су биле пелене, сада је прашина! 

Некада се повијало у њој пуно беба, 

а сада је дошло доба да ником не треба. 

 

У добром је стању стара колијевка, 

а година има више од једног вијека. 

Још би она могла бити од фине користи, 

само да је неко узме и мало очисти. 

 

И она је тужна, ни њој јасно није, 

што потребе за њом нема, као и раније? 

Па се пита колијевка и томе се чуди, 

зашто сада мало дјеце добијају људи? 

 

-------------------------------------------------- 

 

Некима је од свега преча каријера, 

па сматрају да су њима дјеца баријера! 

Да правдају такву глупост, они тако кажу, 

ал` нек знају да гријеше и говоре лажу! 
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Љубомир Глигорић, Нови Сад 
 

 

НА СВЕ ИЛИ НИШТА 

 

На све или ништа, 

ако се пружи прилика, 

толико да су писанија лака, 

а одлука је освета. 

 

Што ти моћ пружи, 

а толико тога постоји, 

нека је и ничији, 

нека је сваки дан дражи. 

 

И не бирати време 

кад да се задесе, 

она је за песму семе. 

 

Лећи с песмом 

и чуду да се начудим 

некада их сањам... 
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Љубомир Тројановић, Врање 
 

 

АНТИ 

 

Ако небо и земља памти 

на част нашег поколења, 

то семе што чистоћом пламти, 

исконом без привиђења, 

сами себи постадосмо странци, 

руком туђина отровом завађени, 

братском крвљу задојени 

и наметнутом вером одвојени, 

и многим идеологијама слуђени, 

пустим обећањима омамљени, 

рововима укопани у беспарицу, 

а преко ноћи опљачкани. 

Време ће показати сваку ситницу. 

Освестимо се, нисмо сами. 

Са нама небо иште извидницу, 

лековиту траву и светло у тами, 

а Бог створитељ своју напојницу. 

Вером у души запалимо воштаницу, 

црквом у срцу подижимо сваку узданицу, 

и правдом уклешимо жиг на нашем лицу. 
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Марија Миленковић, Ниш 
 

 

НЕ ТАКО ДАВНО У РАНО ПРОЛЕЋЕ 

 

Не тако давно у рано пролеће 

несташе осмеси с наших лица, 

смртоносни товар мој град надлеће, 

постаде празна свака улица. 

Сакрише се људи к'о мишеви у подруме, 

како би се спасли срамних летилица. 

  

Не тако давно у рано пролеће 

узеше нам сваки осмех с лица, 

а душе стиснуте од страха и јада 

трепере, јаучу к'о уплашена птица. 

Не дамо на силу да узимате радост, 

али смрт однесе и прву младост. 

  

Велика издаја све нас задеси, 

па очи не верују је л' то збиља, 

нису ово наши, нит' наше деце греси, 

убише  нам младост да дођу до циља. 

Нашминкане вести нама се деле, 

већ с мраком чусмо први мајчин лелек. 

  

Ви, харачи, белосветски хулигани, 

што сте по целом свету расејани, 

не тако давно у рано пролеће, 

товаре смрти на нас избацисте. 

У строј се збила омладина српска, 

нисмо вам дали да васкрсне нациста. 
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Мила Марковић, Параћин 
 

 

ДА ЛИ СМО СПРЕМНИ 

 

Презрело класје пуца под налетом птица, 

кљун гаврана отвара врата ораха. 

Човек ужурбано молитвама 

дозива сва чуда. 

У запећку немоћи осакаћеног ума 

чами, као копривом обрастао степеник, 

као најтежи осуђеник 

у мравињаку таме што посматра зрак. 

Издигнуће свести на крсту јаука. 

Мирише као тек испечени хлеб, 

спреман на столу да себе да. 
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Милан Вуков, Орловат 
 

 

ПРВИ МАЈ 
 

Освануло плаво јутро, 

разлеже се граја, 

примитивци на Тамиш стиглу, 

на прославу Првог маја. 

 

Оживео ток Тамиша, 

роштиљи и ватре се пале, 

помешани народњаци пиче, 

ех, памети закржљале. 

 

Једе се, псује 

и разноврсно пиће пије, 

шутају конзерве празне 

и јуре водене змије. 

 

Простачке речи 

и лоши манири, 

питају сивило сећања 

Ма ко смо ти ми били? 

 

Кликтали вођи, јурили штафету, 

удварали реал-социјализму. 

Изродили криминалне кланове, 

биче посла, трљајте дланове. 

 

Ма, пун им је пимпек ништавног живота 

и фарсе од едукације, 

овде више ништа не ваља, 

бедне ли нације. 
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Ту и тамо нагађају, 

узавреле су им страсти, 

нико ништа не ради, 

живи се од пропасти. 

 

Култивисао их Тито 

и Прва интернационала, 

идеологијом испраних мозгова, 

на стотине будала. 

 

Оставише разнобојно смеће 

и угарке избледелог маја. 

Нема ту памети, 

нити се назире краја. 
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Милан Тривунчић 
Шипово, Република Српска 
 

 

* 

Сваки човек има неки хоби. Наш начелник сакупља 

станове. 

* 

Већина наших политичара су попут НЛО. Пред изборе се 

појаве и нестану. 

* 

Комплетан српски народ требало би пензионисати.  

Дијагноза слепило. 

* 

Срби би радо прихватили ЕU, али их плаши слово U. 

* 

Мала деца се плаше ноћи а ми одрасли јутра. 

* 

Иако нема фабрике стакла, Босна непрестално стоји на 

стакленим ногама. 

* 

Христос је распет на Голготи. Хашки трибунал се спрема 

да и за тај злочин оптужи Српски народ. 

* 

Нобелова награда за мир додељена је Европској унији. 

Главни конкурент јој је био Трећи Рајх. 

* 

Наступиће ледено доба. Већ је кренуло од људских срца.  

* 

Сви ме сматрају будалом осим пензионе комисије. 
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Милета Томић, Ваљево 
 

 

АНТИ ИСТИНА ПАВЛОВОЈ ИСТИНИ 

 

Ах, Свети Пајо, овако је сада на Земљи стање: 

не живе више људи самостално, својом вољом, 

већ и демони и демончићи у њима, у многима; 

формирали се, запосели, свађају се, и наговарају, 

а већина Егиста мисле да су то они и њихова дела. 

 

Благо теби, Павле, и онима у којима се Савршени 

настанио, 

онај који је у теби, заувек, још од пре два миленијума, 

и који јесте и биће Пут, Истина и Живот - неким људима; 

благо теби Светитељу, као и теби сличнима, 

преобраћенима 

- јер ће три Раја, и вечан, величанствен живот видети. 

 

 

 

ПС: Истина Св.Павла: „Не живим више ја, већ Христос у 

мени.“ 
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Милош Иветић, Футог 
 

 

ОЛУЈА 

 

Олуја је прошла, сада праве весеље, 

али добро они знају моје жеље! 

Премда се нађем често у граду „туђем”, 

жељу имам, у родну кућу да уђем. 

 

Сада сви живимо срећно и у складном миру, 

ја песме пишем, а дође ми да разбијем лиру! 

Песме пишем, а боли ме тако у души, 

јер сва неправда ова, силно ме гуши. 

 

И овакав мир, бољи је него рат! 

То сви знамо и спорити нећу, 

али шта би сада рекао мој брат, 

што му на дан Олује палим свећу? 

 

Ко ће сада њега да се сети, 

и почаст ко ће одати њему, 

живот један само има ли цену, 

а рат црни, водио се чему? 

 

Зато ово немирно срце удара и туче, 

а пусти гроб брата, у завичај вуче! 

Да бар једном годишње одем тамо, 

запалим свећу и почаст одам само. 
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Миљана Игњатовић Кнежевић, Ниш 
 

 

ШТА ДЕЦА ХОЋЕ 
Кратка једночинка за два детета са антиратном темом 

 

ТЕА 

Ја нећу да живим у страху као Ана Франк, 

што жуту траку носи и од фашиста се крије. 

Ја хоћу живот на сунцу, да се весело играм, 

живот у мраку и страху за једно дете није. 

 

МИА 

Ја нећу да се бојим сваке ноћи у мраку, 

кад са свих страна пуцњи митраљеза се чују, 

ја хоћу уз мирне снове ноћ да проведем сваку 

и да се само и увек весели снови снују. 

 

ТЕА 

Ја нећу да чекам тату да ми се жив и здрав врати 

из неке борбе, из шуме и да не спавам ноћу, 

ја свако вече желим загрљај његов топли, 

и снажне руке да штите мене и сестру хоћу. 

 

МИА 

Ја нећу да се будим кад сестра ноћу плаче 

и нећу забринут поглед и тужно мамино лице, 

хоћу широко небо посуто звездама сјајним, 

уместо да рафал сева, ја хоћу да видим свице. 

 

ЗАЈЕДНО 

Ми, деца, хоћемо да никад не буде рата, 

бола, туге и суза, да крај нас буде тата. 
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Миодраг Томић, Божињевац 
 

 

АНТИ-ЗАКОН 

 

 

Увек, жено, имаш неки мотив. 

Не опраштам, морам бити против. 

Не фали се за твоје поштење, 

јер ћу пијем таблету за смирење. 

 

Сас поштара тераш ајку кроз тарабе, 

не знаје се да ли плаћаш, или је за џабе. 

Због тога сам ја за тебе анти, 

повучи се, или ме запамти! 

 

Украла си на стрину ми виле, 

а од комшику испод квачку пиле. 

Окани се од тог посла хитно, 

док је време и док је још ситно. 

 

Имаш жељу да се стално лицкаш 

и задњицу да је путем вицкаш. 

У глави ми сева нови мотив: 

ако и ја волим, морам бити против. 

 

То што стално нове џопке носиш 

и са своју срамоту се поносиш, 

ево, жено, одлучих и ја напокон 

да уведем и ја анти-закон! 
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Миомирка Нешић, Смедерево 
 

 

АКО ЈЕ 

 

Ако је у вину весеље, зашто ломити чаше? 

Ако доноси ведрину, зашто се клупко туге 

накупља као талог на дну испијене флаше, 

а на далеком обзору шире се румене пруге? 

 

Ако је пурпур вина одраз руменила неба 

и ако притисак у лобањи гризе као тама ноћна, 

зашто из испијених чаша нова немоћ вреба, 

зашто су привид радости сва лумповања моћна? 

 

Тихе сенке и привиди хрле из другог света, 

из других димензија не стиже нам утеха, 

трубе, таламбаси и зурле урлају пре расвета, 

пружене руке у заносу не ослобађају од греха. 
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Мирјана Ђапо, дистрикт Брчко 
 
 

ЛИЦЕ КЛОВНА 

 

Галерију ликова живот породи: 

насмешени, уплашени, љути, радознали, 

стиснутих обрва, вилица... 

 

Сва лица постану само број, 

јединствени, уписан у карту 

заробљених идентитета. 

 

Тражи се лице опуштено, 

а камера га скенира, 

најгора је она животна. 

 

Препарира још живо, сокове краде 

виталности, природности, посебности... 

ниједно лице није право. 

 

Та школа се учи од рођења - 

штима пред огледалом лице кловна, 

без израза, сјаја, бора. 
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Мирјана Живанов, Орловат 
 

 

РАСТАНЦИ, СТОП! 

                                                                                        

Готово је! 

Крај... 

Ко то каже? 

Питам вас, људи: 

Ко ту раскидиву везу буди? 

Ко одређује почетак и крај? 

Ко ће овде, а ко у рај... 

Да л` ће неко да воли, ил` не 

и када све то престаје... 

Против сам растанака! 

Против сам растанака, имам сведока 

- сузу испод свога ока. 

Против сам растанака сваке врсте, 

има сведока – нервозне прсте. 

Одузму ти некога, на овај или онај начин 

и на све то додају бол као врло јак зачин... 

Одузму ти некога, одведу у тамне дубине, 

а знају ли да бол неће за вечност да мине?! 

Однесеш ружу на болно место, 

ставиш је на тај мрачни престо... 

и шта...? Чујеш ли глас? Не! 

Само се мисли роје у сваком од нас, 

тихо се помолиш за „одведеног“ спас... 

Против сам ненајављених одвођења... 

хоћу да сви живе до поновног рођења! 

И против сам љубавних растанака! 

Руке у руци нека стоје, 

до бесконачности нека се пољупци роје... 
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И нема моје и твоје, 

све је ничије и све је наше, 

и нека нас растанци никад не плаше! 

Ако се растанак некакав деси, 

буди онакав какав јеси 

- не признај растанак 

као пораз, губитак, страх од немоћи, 

никако га не признај, јер све ће проћи... 

Ма колико тешке биле ноћи, 

ти га само не признај! 
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Мирјана Штефаницки Антонић, Н.Сад 
 

 

ИМЕ МОЈЕ АНТОНИЈЕ 

 

Стигла из прапостојбине украјинске, 

са приобаља Дњепра, дубоког и тамног, 

на северну обалу мора Црног, 

  

моја рођака Антонија, 

сјајне косе као пламен у оку плаветном. 

  

Њен родослов досеже до племена алонског. 

Исцртани знакови тамге 

на грудима митских ратника. 

Глас даљине одјекује непреглед/степом. 

  

Анти се зваше преци давни. 

Шака песка донета из дубине мора. 

Суживот у Богу Облаку кроз култ су пронашли, 

преко Словена и народа славних 

до данас име пишу часно. 

  

Моја рођака Антонија. 

Сјајне косе као пламен у оку плаветном. 
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Мирко Стикић, Нови Сад 
 

ОДА СЛОВЕНИМА - АНТИМА 

 

Вечни номади, ви претече давне, 

остависте постојбину далеку, 

па преко Карпата у низине равне 

прегазисте и најдубљу реку. 

 

Путем без повратка, посутим трњем 

откривасте крајолике разне. 

У борби за земљу огњем и мачем 

стицасте награде или сурове казне. 

 

Поштивали сте своје Богове, 

Перуна - Бога грома и неба, 

стреле са муњама његове, 

што злобне и грешне вреба. 

 

Молили сте Весну - Богињу пролећа, 

да подари срећу и блаженство снова, 

што својим божанским дахом 

будила је природу сваки пут изнова. 

 

Беше и Лара - Богиња љубави и лепоте, 

прекрасна словенска Афродита, 

украс за ваше тегобне животе, 

златокоса са венцем од класја жита. 

 

Световид беше попут Светог Вида, 

свевидећи Бог са четири главе, 

поглед са све четири стране не скида, 

оличење божанске моћи и славе. 
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Давни рођаци, ви Словени Анти, 

кад пролети још столеће које, 

да ли ће име ваше да се памти, 

да ли ће се по вама ишта звати? 
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Мирослав Болтрес, Смедерево 
 

 

ОСЕНА 

 

Он у очима 

носи бели лед, 

леденим дахом 

хара у ноћима, 

као оштрим мачем 

сече речима, 

уместо срца носи 

камен црног угљена. 

 

Његово се име 

никад не изговара... 

 

Он у себи носи 

проклетство векова, 

снагу оркана 

што душу разара, 

додиром доноси таму 

краја пре времена. 

 

Његово се име 

никад не изговара... 
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Нада Јовановић Крупљанин, Нови Сад 
 

 

БУДИ МИ ПОДРШКА 

 

Не тражим од тебе чуда невиђена, 

не требаш ми ни за богзна каква дјела, 

осим за подршку као пријатеља, 

само човјек буди! Ето, то бих хтјела! 

 

Можда ми живот мјесто среће пошаље: 

невољу, тугу, болест или неки пораз, 

биће ми лакше ако ме загрлиш, 

потапшеш и наслониш образ уз образ. 

 

Видиш ли да венем, да имам тешку муку, 

узми, благо стегни, држи ме за руку, 

погледај ме, осмјехни се и ћути. 

Умирићеш срце што на пропаст слути. 

 

Будеш ли свједок суза и безгласног плача, 

овлаш ме пољуби и не пуштај ми руку. 

Заштитнички привиј ме на груди, 

драги пријатељу, тад подшка ми буди! 
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Надица Цветковић, Београд 
 

 

НЕЋУ ТАКО 

 

Ово је свет  

бездушних људи, 

ово су људи који 

су оперисали емоције, 

ово је свет глувих, 

који никога не чују, 

ово је свет слепих, 

који никога не виде. 

 

Куда то идемо, 

на пут без повратка 

где ће свако бити 

сам са собом, 

где ћемо слушати 

само звецкање 

сопствених мисли? 

 

Нестају односи  

у било ком 

смислу те речи, 

а можда ће бити 

и укинути неки изрази 

у речнику 

када моје унуке одрасту. 

 

 

 

 

 



Савез књижевника у отаџбини и расејању 
___________________________________________ 
 

 

63 

Наташа Николин, Нови Сад 
 

 

РЕЧ 

 

Изгубих јуче једну реч. 

Пролетела је поред мене, 

а нисам могла да је зграбим. 

Та реч је јако тешка, 

не знам да ли бих могла да је држим, 

да је макар зубима ухватим. 

Слетела ми је на врх језика, 

а затим одлетела. 

После ње је слетела још једна реч, 

од два слова. 

трећу сам изговарала, 

али није могла без оне речи две, 

те две речи недостижне. 

(Зашто је толико тешко некоме рећи 

– Волим те?) 
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Никола Станковић, Београд 
 

 

ГЛАС ПРОТИВ 

 

Питам самог себе и друге сувисло: 

зашто нико нема ни снаге ни гласа 

да ово мртвило што нас је притисло, 

снагом својих мисли крене, заталаса? 

 

Да тим који руке у џеп ти завлаче, 

што те праве глупљим но што стварно јеси, 

покажеш да није ничија до зоре, 

да јеси и бићеш шта год да се деси. 

 

Није тол'ко важно да л' су ти протести 

кроз јавну поруку, глас или кроз слику, 

важно је да допру ком треба до свести, 

да не могу с тобом ко у празну тикву. 

 

А ти, да не чекаш да те други брани, 

за оне што волиш бориш ко за себе, 

није све у пићу, лежању и храни, 

ником није стало ко теби до тебе. 

 

Па када је тако: загризи, повуци, 

узми добар залет, рукаве засучи, 

нек чује ко треба и сви светски суци 

шта је то што тебе и све твоје мучи. 

 

Уз јавност ћеш лакше изборити битку, 

свет је онај који све треба да чује, 

па још уз поруку, као сабља бритку, 

бићеш им противник који се поштује! 
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Оливера Шестаков, Београд 
 

 

НИСАМ ПРОТИВ, ГЛАСАМ ЗА... 

 

Кад год у нешто крећем,  

мој мотив није - да сам ПРОТИВ. 

Увек сам за неко ЗА, 

што ме вуче напред 

и отвара ми врата, 

јер ништа не радим из ината. 

 

Гласам за искрен осмех 

и пријатељски пружену руку, 

кад год имамо тешку муку. 

 

Гласам за сунчано јутро, 

што бриге од јуче брише 

и сиве облаке растерује 

после дуге кише. 

 

Дајем свој глас за дечију игру, 

за воћку у цвету и птицу 

у слободном лету. 

 

Када небо посиви 

и свет ми се учини 

да је анти и мрачан сав, 

прави лек за свако зло  

је љубав. 
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Петар Јаћимовић, Сремска Каменица 
 

 

ПРИДЕВ СРПСКИ 

 

После овог, последњег рата, када су у питању 

српски језик и ћирилица, једино се код нас у Србији ништа 

не мења. Као да је опет дошла 1945. Тада су нам 

забрањивали да пишемо српском ћирилицом, убеђујући 

нас да њоме пишу само полуписмени, сељаци, 

великосрпски хегемонисти, српски шовинисти и 

непријатељи братства и јединства. Склањали су нам и 

забрањивали производњу писаћих машина на српској 

ћирилици. Ова забрана наравно није важила за Македонију 

и њихову ћирилицу. Придев српски је избачен из употребе 

и полако смо се навикли на то. Тако су наредили партијски 

другови и шумски академици. 

Надали смо се, али узалуд, да стварањем својих 

држава - националних држава, да ће и Срби имати свој 

национални идентитет. Међутим, преварили смо се. Сада 

више немамо једнопартијске другове, али зато имамо 

невладине организације које су нас одмах после 

„демократске револуције“ саветовале: „Да не би смо 

остали великосрпски националисти, треба избегавати 

националне симболе и придев 'српски'“. 

А ми, навикнути на претходни „срећни период“, као под 

командом, одмах смо схватили да нам тај придев баш и не 

треба и заменисмо га речима: наше, национално, 

републичко, домаће и Србија. Србија - да, али негде на 

крају. Србија је назив који се обично заборави изговорити - 

написати, или му га дође као сувишно после толико речи 

испред: Републички хидрометеролошки завод Србије. Зар 

не би лепше звучало и истовремено избегло „дупло“ 

обележавање идентитета: „Српски хидрометеоролшки 
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завод“. Недавно је реновирана зграда Клиничког центра 

Србије, очекивао сам после толико година избрисаног – 

никада написаног, а иначе регистрованог у називу ове 

установе, да ће коначно бити написана реч „Србија“. Али 

грдно сам се преварио! И даље је остало исписано само 

оно „Клинички центар“. А који? Изгледа да то уопште није 

важно. Иако само у Београду има три. На крају, зар не би 

лепше звучало „Српски клинички центар“, с тим да се 

„случајно“ не заборави написати прва реч у називу. 

Данас ми у Србији немамо ништа српско, осим 

старе називе из 19. и почетка 20.века који су успели да 

опстану и поред свих притисака: Српска академија наука и 

уметности (и овде је било до скора великог притиска да се 

брише придев српски; из њему знаних разлога бивши 

председник, академик Никола Хајдин нерадо се 

потписивао ако изнад његовог имена није  писало АНУ), 

Матица српска, Српско народно позориште, Српска 

фабрика стакла, Српска књижевна задруга. Извињавам се 

оним организацијама које су задржале придев српски, а да 

их нисам навео. 

Сви су изгледи да ће ускоро нестати још једна 

угледна институција са придевом српски, а разлог је 

беспарица, јер од државе немају никакву помоћ. Без 

увреде, али како су недавно неколико издавачких кућа 

добиле финансијку подршку од државе Србије, као на 

пример; Лагуна у вредности преко 6,000.000 динара, а чија 

се издања углавном штампају хрватском латиницом? 

Српска књижевна задруга основана је давне 1892.године, а, 

између осталог, сва своја издања објављује српским 

националним писмом - ћирилицом. Да се подсетимо ко су 

били оснивачи СКЗ: Стојан Новаковић, Јован Јовановић 

Змај, Милан Јовановић Батут, Андра Гавриловић и други 

писци и научници. За разлику од других издавача, СКЗ 

извршава задатке од националног интереса, а да за то нема 

финансијску подршку. Коме то опет смета придев српски 

или ћирилица, да ли су се опет вратила она мрачна времена 
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из недавне прошлости, када су све што је било српско 

проглашавали национализмом, великосрпским 

хегемонизмом, шовинизмом, па чак и фашизмом? 

Бивше републике, бивше нам државе, не плашећи се 

свог државног национализма, већину својих институција, 

агенција, предузећа, удружења, регистровали су још у оно 

време заједништва без икаког стида, осећаја шовинизма, не 

размишљајући да ли ће неког од народа или националних 

мањина тиме увредити као што су: Словенска гледалишча, 

Хрватска народна казалишта, Хрватска културна 

уметничка друштва, Македонски театри, Хрватски 

ногометни клуб... У међувремену су све што је имало 

предзнак српски, не само у Србији, већ и другим 

републикама укинули или преименовали. 

Позоришта у Србији нису пратила тендецију других 

република. Тако да све што је имало или пак асоцирало на 

предзнак српски, избрисано је, на пример Књажевско 

српски театар (1835.) Крагујевац. Углавном сва позоришта 

су преименована у „народна“, изузетак је једино „Српско 

народно позориште“ (1861.) Нови Сад, “Српско књажевско 

позориште“ (1868.) у „Српско народно позориште“ 

Београд, „Шабачко позориште“ (1840.) Шабац, „Синђелић“ 

(1887.) из Ниша, „Југ Богдан“ (1896.) Лесковац... и још 

многа друга, сва су преименована у Народна позоришта. А 

зато је успело једино у Србији да се уз помоћ партије и 

Бојана Ступице направи Југословенско драмско позориште 

које и данас постоји. Ако већ тада у бившој нам, нисмо 

ишли њиховим примером, зашто сада као слободна, 

самостална држава Србија не уведемо придев српски 

испред назива? И поред рушења, бомбардовања у сваком 

рату, већина зграда српских позоришта изгледају као и 

њихова европска, краљевска позоришта са утискивањем 

године оснивања, верујте ми, да би многи европски 

скептици дошли сами до закључка да ти Срби и нису неки 
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дивљаци, зликовци, геноцидни, који су „јуче“ сишли са 

дрвећа и у овом последњем рату постали држава тамо 

негде деведесетих година. Годином оснивања може се 

видети од када Срби негују позоришну културу, а пре тога 

смо као и већи део цивилизоване Европе имали и такозвана 

„летећа дилетантска позоришта“. 

Шта је са информативним агенцијама? Зар је могуће 

да ниједна „не сме“ бити српска. Имамо их четири; две 

београдске (Беоинфо и Бета), једна још увек југословенска 

(Танјуг- телеграфска агенција нове Југославије, „нова“ је 

чак  из 1943.) и Фонет. Зар је могуће да се није могла 

регистровати ниједна агенција која би била српска, 

например: „Српска информативна агенција“, скраћено 

СИА - светли, обасјава, сија из Србије. 

Нама, рецимо и то, разна предузећа и културне 

установе које су од српског националног интереса, и после 

20 година још увек носе називе југословенска, а не српска: 

Југоросгас, Југоимпорт, Југокомерција, Јумко, 

Југословенска кинотека, већ споменуто Југословенско 

драмско позориште... Када нешто и успе да се замени оно 

ипак неће бити српско – ЈРТ, ЈЖ, ЈОК или најновије ЈАТ. 

Сада су то: Радио телевизија Србије, Железнице Србије, 

Олимпијски комитет Србије и наша нова српска 

авиокомпанија нема српски назив, сада је Ер Сербија. 

Већина превозника у свету у први план стављају назив 

своје државе Јапан, Монтенегро, Емирати, Кроација, 

Туркиш ерлајн („ваздушна линија“). Зашто и ми нисмо 

ставили прво придев српски? 

ЈОК је требало само вратити изворном називу још 

из давне 1910. године када смо међу првима постали 

чланица Олимпијске куће, највеће спортске организације у 

свету, а то је СОК – Српски олимпијски клуб. Нема државе 

у свету (мала или велика) када би била у ситуацији као 

Србија да истакне свог најбољег светског играча и 

спортисту, а уједно је и најбољи играч њихове државе, 

сигуран сам да текстови и чланци у новинама не би 
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почињали са „Најбољи светски тенисер...“, већ би испред 

било видно истакнуто његово порекло и национални 

идентитет матичне државе. То би онда изгледало овако: 

„Најбољи српски и светски тенисер Новак Ђоковић 

победом у финалу УС опена увећао је предност...“ Док би 

се други народи поносили својим најбољим спортистима, 

дугом традицијом и стално истицали као национални 

понос, а ми као да се нечега бојимо или пак стидимо својих 

успеха из садашњости и прошлости? 

На Илиндан, 2. августа 2015.године, написан је 

диван чланак под насловом: „Фашизам у Хрватској је 

пуштен са ланца, у 'Олуји' је почињен геноцид као и у 

Јасеновцу“, који је са једним од најбољих српских писаца 

са краја 20. и почетка 21. века, господином Јованом 

Радуловићем обавила интервју новинарка Вечерњих 

новости Београд, Биљана Бегенишић. Од дванест питања, 

која су сва била интересантна, највише је моју пажњу 

задржало питање: „Шта би Београд требало да уради, па да 

колико-толико помогне хрватским Србима?“ Овде постоје 

два проблематична питања: 1. Зашто Београд? Да ли ће у 

овом случају преузети бригу и разговоре обавити 

градоначелник Београда? Сматрам да је логичније рећи 

„Српска влада“ или „Србија“. 2. Интересантно да сви 

новинари из Србије врло добро знају да националне 

мањине у другим државама имају придевски предзнак 

„матичне државе“ (хрватски, мађарски, румунски, 

босански, немачки, словачки, бугарски, француски, 

италијански...), само у Србији није тако. Зашто није? 

Одговор је једноставан - Србија и српски народ су 

специфични и имамо увек оно што нико други нема. 

Захваљујући нашим вајним професорима и лингвистима 

српскога језика, али и онима који су завршили студије и 

докторирали италијански, енглески, немачки или неки 

други страни језик, веома су утицајни у креирању српског 
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језика.. Уче нас, већ неколико генерација како је наше 

велико богатство и предност то што имамо два писма, 

двоазбучје ћирилицу и латиницу, само никада неће да кажу 

коју латиницу – хрватску латиницу, и да ће једнога дана и 

Срби имати једноазбучје са туђим латиничним писмом. 

Али зато, опет мимо света, нико се не пита зашто од 

свих држава у свету једино у Србији не постоји српска 

национална мањина. „Српске националне мањине“ су 

издељене према локалној самоуправи. Највиши облик 

локалне самоуправе је покрајина, где постоје војвођанске 

националне мањине: Буњевачка, Мађарска, Словачка, 

Ромска, Румунска, Русинска, Руска, Хрватска, 

Црногорска... Издвојићу само два екстремна случаја. 

Мађарска национална мањина највише је заступљена у 

покрајини са 251.236 изјашњених на последњем попису из 

2011. године али има их и у Београду 2.080, а  у осталом 

делу Србије много више. Узмимо пример Црногораца 

којих у покрајини има 22.421, само Београд има 21.190 

приближно као у покрајини, а у преосталом делу Србије 

има неупоредиво више од покрајине. Сада нам се само по 

себи намеће питање а шта су онда Црногорци у Србији, 

српски или војвођански? Дакле, из претходног се може 

закључити да су све нациналне мањине из покрајине 

„војвођанске“, како у Сомбору, Панчеву, Руми, тако и у 

Шапцу, Крушевцу, Лесковцу, Крагујевцу, Краљеву, 

Чачку... Нажалост, у нашој северној српској покрајини у 

последње време и Србе преименују у војвођанске Србе или 

само „војвођане“. 

Имамо још и гору ситуацију на југу Србије, где се 

за одређене националне мањине у овом случају 

Муслиманске – Бошњачке, промовише некаква измишљена 

регија Санџак, која као таква није законски регулисана, а 

то је уствари Рашки округ. Они не признају државу Србију 

и не желе бити српски. Муслимани/Бошњаци већ само 

санџачки, али зато  инсистирају да су Срби у Републици 

Српској и федерацији Босни и Херцеговини босански 
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Срби, као што је у Хрватској. Ништа боља ситуација није и 

на другом крају југа Србије, где једно мало место Прешево 

са свега 8.641. становником, из истих разлога не желе 

придев српски, те су измислили да се њихов регион зове 

Прешевска долина иако припадају Пчињском округу и они 

су сада, гле чуда, прешевски Арнаути (Албанци). 

На крају постављам питање себи и свима нама, 

може ли се направити интервју у Загребу са неким 

њиховим познатим писцем који гласи: Шта би Загреб 

требало да уради, па да колико-толико помогне српским 

Хрватима? Не би могло, јер би нас одмах упутили да то 

није Загреб него Хрватска, а Хрвати не могу бити српски, 

јер су војвођански! Зашто се онда чудимо када нам кажу 

они из иностранства, а и неки овдашњи, да Мађарска диже 

ограду према Војводини, а ми да смо Србијанци, а не Срби. 

Ако ми заборависмо на придев СРПСКИ, а што би га они 

ценили и употребљавали? Ако сви ми грађани у Србији 

нисмо српски грађани већ: војвођански, санџачки, 

прешевски, наши, домаћи..., онда имају право да нас деле, 

уствари ми смо се већ и сами поделили! 

Зато, препоручујем свима нама да се ослободимо 

тог лажног етикетирања и терета, а упућују нам га управо 

они који се тако понашају, који нас оптужују да смо ми, а 

не они: велики националисти, хегемонисти, шовинисти, 

фашисти и најновије геноцидни. Да се подсетимо сви 

велики народи у Европи и свету настали су управо на 

национализму. Уосталом погледајмо у речник српскога 

језика шта значи реч национализам, -зма 1. свест о 

националности, о припадности одређеној нацији; тежња за 

националним напретком, за самосталним друштвеним 

развојем сопствене нације; истицање националних 

обележја, карактеристика; национални дух, родољубље, 

патриотизам...
3
 Према томе, не треба се бојати државног 

                                                 
3
 Речник српскога језика, Матица српска, Нови Сад, 2007. стр.803 
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или народног национализма. Опасно је бити шовиниста, 

хегемониста, фашиста, мрзети друге људе и народе, а ми 

Срби смо познати по томе да то никада нисмо били и 

поносни смо на то. Али то свакако не значи да морамо 

изостављати придев српски и тиме урушавати сопствени 

идентитет давајући предност другим народима. 

Погледајмо шта пише у истом Речнику српскога језика за 

придев српски, -а, -о који се односи на Србе; који се 

односи на Србију: ~ језик, ~ обичаји, ~ земља, ~ влада ~. 

Република Српска државно-правна јединица...
4
 

У прилогу неколико примера како се српски 

коментатори у националном заносу, на утакмицама 

репрезентације Србије односе према придеву  српски, при 

чему у свом највећем националном надахнућу, свесно или 

не, запостављају свој национални српски идентитет    

фаворизујући туђи: 

Одбојка, светски куп (Србија, јун 2015): 

„Аустралијанци нису могли да се одбране од нас и сада је 

19:18 за нас. То је сада сигнал за нашег селектора Николу 

Грбића да затражи тајм аут за нашу репрезентацију. У 

другом сету ми смо кренули са истом поставом, док је 

аустралијска репрезентација... Ово је коректор 

аустралијске репрезентација, а ово је наш коректор. Сви 

су на ногама, наши навијачи и клупа наше 

репрезентације.“ 

(Исто је било и са репрезентацијом Италије, у току меча 

ниједапут није споменут придев српски.) 

Фудбал, светско првенство (Нови Зеланд, јун 2015): 

Када су млади српски фудбалери освојили првенство света 

у Новом Зеланду, неко од српских функционера то је 

прокоментарисао: Најпре честитке и дивљење за ове момке 

и за људе који су их водили. Ово је велики дан за наш 

фудбал, за наш спорт, за наш ФСС, али и за целу нашу 

државу. 

                                                 
4
 Речник српскога језика, Матица српска, Нови Сад, 2007. стр.1263 
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Ватерполо, светско првенство: (Русија, 8. август 2015.) 

          Наши навијачи зову у напад, мељемо све пред собом, 

неколико промена у нашој екипи, нама недостаје Рађен. У 

току утакмице, ово је недостатак за Хрватску, избачен је 

најбољи хрватски играч, имамо играча више. Искључење 

за нашег центра, а хрватски играчи крећу у напад. Али ми 

и даље водимо, последњу четрвртину ми водимо са три 

гола разлике. Раширили смо хрватску одбрану, каква је ова 

наша екипа, како ми играмо, ово је наш ватерпол. 

Покушали смо да срушимо хрватску одбрану и успели смо 

у томе. Хрватска у нападу пред нашим голом. 

А ово је врхунац коментара, „до златне медаље мењали су 

се на сцени: Црногорци, Руси, Мађари, Шпанци, наши, 

Италијани...“ 
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Радисав Пантелић, Београд 
 

ЛОШИ МАНИРИ 

 

Лоши се манири увукли у људе. 

Завидност успеху чак и ближњи куде. 

Ако си срећан, питају се зашто? 

За ове глупости многима сам прашт`о. 

 

Сада не праштам ни своме чеду. 

Ја сам господин, личим на свог деду. 

Носим све манире у његовом гену. 

Настављам јунаштво - причу прослављену. 

 

Настављам тамо где деда стаде, 

на крштењу он ми свој аманет даде: 

Буди поштен сине, поруку је дао, 

да би у јунака храброг израстао. 

 

Био сам понос у своме роду, 

поштено служих своме народу. 

Увек видим неке што се само дуре, 

чак би и рођеном ногу да потуре. 

 

Противим се сада таквом васпитању. 

Од мангупа не смеш ходати ни дању. 

Рекет им је прво што ће да ти тражи. 

Нема буне, вике, нити запомажи. 

 

Противим се сада таквом васпитању, 

противим се опрезу и ноћу и дању, 

противим се лоповима, који само грабе 

и целог живота, све би хтели џабе. 
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Радмила Вучинић, Нови Сад 
 

 

НЕ ЗАТВАРАЈ МИ ПРОЗОР 

 

Увек се спотакнем о јесен, 

о хладан ваздух, 

о пресавијен лист папира 

(бељи него иначе). 

Ни мисли не уписујем како треба. 

Ваљда сам у виртуелном свету 

окачила жеље. 

Не затварај ми прозор, 

прија ми ова савијена тишина. 
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Радмила Милојевић, Параћин 
 

 

ИЗ ТРЕНА У ТРЕН 

 

Дивно пролећно вече, 

дувао је благи поветарац, 

пун месец је излазио. 

У чарима сам паукове мреже. 

Кроз прозор душе моје, 

гуши ме осећај и грешака трен. 

Откуцава поноћни сат, 

немуште разговоре са мислима водим.... 

Душа твоја неверна, 

к'о зна куда те је однела... 

На трен претрнем, 

па се отргнем. 

Скупићу остатке живота, 

наставити даље. 

У срцу знам, повратка на старо нема. 

Све што се збило нестаће. 

Напољу играју сенке,  

заносна цврчкова песма не престаје. 

Луна златни прах свој просипа, 

златом звезде опијене. 

У небеској ливади коло воде. 

Тишину ноћну разбија снени зов, 

птица пролећа рујног. 

И трну звезде из трена у трен. 

Кроз врата ноћи јутро доноси сјај, 

хиљаде порука златних,  

кроз плавет недогледну, 

са црвених ружа мајских, 

бубамара шири крила, спрема за лет.... 
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Радојка Кувизић, Нови Сад 
 

 

ЗАКЛЕТВА 

 

Синови моји, израсли 

небу под облаке, 

не идите у туђину 

међ` људе опаке. 

Зар гроб прадедов, дедов 

да запустите, 

зар огњиште да угасите? 

Куда ћете, синови моји, 

у туђу земљу? 

Тамо вам ни име 

нико неће знати, 

ни братом вас звати. 

Ноћи су тамо мрачне, 

грабљиве потајнице. 

Дани су тешки, 

бременити нигдином, 

празнином и туђином. 

Заклињем вас огњиштем, 

гробовима, 

заклињем вас небом родним, 

свакидашњим хлебом и наором, 

унуцима рођеним и нерођеним. 

Зар ћете сад, синови ноји, 

кад сте израсли небу под облаке, 

нестати у туђе земље, 

међ` људе опаке, 

оставити одзвон корака 

у ушима мајчиним, 
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којој су векови 

однели косе вране? 

О, најтужнији дане! 

Заклињем вас, 

синови мојих синова, 

не идите у туђе земље! 

Туђина је опака грабљивица, 

неродица, осамица, несаница... 
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Радосава Милатовић, Ниш 
 

 

СЕОБЕ СЛОВЕНА 

 

Имала је разлога, ту забуне нема, 

она стара прича, сеобе Словена. 

Да су Срби на Балкан дошли к`о племена, 

доказима да ли је и утемељена? 

 

Чињенице међутим говоре и друго, 

да су Срби овде, на Балкану, дуго. 

Да су ту настали, то није дилема, 

опет неко нову историју спрема? 

 

Што Европа не брине тамо бриге њене, 

што толико тражи наше коријене? 

Одакле су они, где су прије били, 

ми никада нисмо о томе зборили. 

 

Прихватили, ето, постање њихово, 

како би се рекло, здраво за готово. 

И коме то никако у прилог не иде, 

да тај Балкан једном без ратова виде? 
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Радослав Фелбапов, Нови Сад 
 

 

ИСТАКНУТО ИЗ СЕЋАЊА 

 

Колевку од прстију твојих 

си ми правила, 

у пољу макова ме успављивала, 

песму попаца у сан поклањала, 

мирисе дозрелог жита до ноздрва 

доносила, 

на руке ме високо дизала 

и тако си кроз орање поносно 

трчала, небу ме показивала, 

банатску равницу пред видокруг ми 

стављала. 

памук ми под табане доносила, 

коров си испред мене тајећи чупала, 

на први рођендан си за мене липу засадила, 

да срастемо заједно. 

А ја, незахвални син, 

отргох се од домашаја твога, 

хтења и чулног лупања твога 

срца, 

напустих салаше и кренух беспућима. 
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Ратко Белић, Суботица 
 

 

ПИТАМ ВАС 

 

Питам: 

Стрес, увозна роба, 

а ваше радно место 

живцима тешка проба. 

Питам: 

За отказ нисмо знали. 

Рад је био право 

којег су сви имали. 

Питам: 

Демократија, шта је то? 

Што бирате, партије, 

а све остало вам отето. 

Питам: 

Докле ће да вас варају? 

Док стрепите на послу 

они империје стварају. 

Питам: 

За болнице, школе, 

ко ће вам паре дати? 

Они... само себе воле. 

Знам... 

Из прошлог сам века. 

Други су то обичаји, 

вас носи нова река. 

Не... 

Из миленијума прошлог. 

Плакаће народ свеколики 

због права им дошлог. 
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Не знам... 

Да ли ће доћи дан 

да живите живот, 

а не само сањате сан 

Питам: 

Стрес, отказ, деморатија. 

Колико патње ће нанети  

ова вам нова братија? 

Питам... 
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Ружена Краћица, Падина 
 

 

СОНЕТ О КРУГУ 

 

Круг се смањује, пречник постаје све ужи, 

стопе не могу у обим му стати, 

али зато шестар постаје све дужи, 

довољно је њиме себе описати. 

 

И простор је круга за неког довољан, 

да у њему живи, радује се, ћути, 

свеједно што је понекад вољан, 

да изван круга и друге ствари наслути. 

 

Покушаш ли из круга изаћи, 

поремећен ритам устаљеног хода, 

изван круга више нећеш наћи. 

  

Чак ако се кругу још један круг дода, 

тетива их неће обадва дотаћи. 

Кружним путем хода ово наше доба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зборник радова - IX међународнa уметничкa колонијa 

___________________________________________________ 

 

88 

 

Светлана Тодоровић, Београд 
 

 

НЕ ДАЈУ ДА СЕ СРБИ СЛОЖЕ 

 

Пре тридесет година имали смо моћ, 

тада смо парадирали тенкове и трупе, 

данас нам злотвори парадирају дупе, 

уместо да градимо моћ, стварају нам ноћ. 

 

Кроз историју, вековима, са пушкама, 

ову су земљу, газиле параде многе. 

Све су оне поломиле ноге, 

и бежале главом без обзира. 

 

И данас, на југу земље, туђи војници  

оружјем растерује окупљене Србе. 

Не да туђин, да се Срби сложе, 

не да туђин, да буде мира, да се Срби множе. 

 

Док се Срби међусобно гложе, 

једино се тако владати њима може. 

Србин увек мора крвцу проливати, 

за слободу храбро умирати. 

 

Ова земља сагињати главу никад није хтела, 

борио се Србин и чувао православље. 

Од славних прадедова остао аманет, 

да бранимо своју земљу и огњиште. 
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Славица Клеин 
Ласе, Аустрија 
 

 

ЉУБАВ У ПЕСМИ ЗАПИСАНА 
 

Песму би да пустим из груди, 

онако, на слободу, као птицу 

из кавеза да живи! 

Да буде слободна, 

да јој се диве, да осети радост, 

милост и она миловања, 

која су у мојим сећањима сада. 
 

Не, нећу безобразно и гараво 

да погледам, 

нећу пијано, ни пуно емоција, 

без уздаха! 

Нећу ни да признам да те још волим 

... као некада. 
 

Уствари... не смем! 

Јер наш почетак увек мирише на крај. 

А на том крају увек тешим себе 

да само је навика остала, 

и по која наша избледела слика, 

пуна прашине због година... 
 

Чудна је то љубав била ... 

Сад љубав наша живи у песми, 

теби написаној. 

Па је пуштам на слободу, 

јер једино тако остаћемо 

вечно у љубави, на папиру записано. 
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Славица Нићифоровић Веселиновић, 

Раковац 
 

 

ПРОТИВ САМ, ЈЕР НЕ ВОЛЕМ 

 

Против сам насиља и рата, 

ја сам против разбијеног сата. 

Ја мерим време сунчаном сенком 

и месечевим смешком са небеског балкона. 

 

Ја сам против размирица и свађа 

и против високих жичаних ограда. 

А не волем ни шкрипање столицама, 

боле ме ноге кад шетам на штиклама. 

 

Ја сам против деоба и сеоба, 

не волем гладовања и отимања, 

не волем зле језике и варања. 

 

Болу ме разарања и бомбардовања. 

 

Народ наш болује немо, 

не волем што тонемо 

у сопственом блату, а пливати знамо. 

А у мени ври живот. 
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Слободан Савић, Вукошић 
 

 

ДЕЧАЧКИ СНОВИ 
 

У Њујорку, септембра 2011.године, 

на тениском терену Артура Еша, 

одоше у легенду 

два тениска великана, 

због младог момка из Србије, са Балкана. 

Прво је Роџера Федерера 

ујела смртоносна гуја, 

па га са тениског терена однесе 

Новакова тениска олуја. 

А да то само не би шала, 

то исто снађе после два дана 

некрунисаног тениског краља 

шпанца Рафаела Надала. 

Докле ће Роџер и Рафаел 

да имају ноћне море, 

што им Новак у Њујорку 

распрши велике тениске снове? 

Господо, досадашњи владари тениских терена, 

дође време да се на тениском трону 

коначно изврши велика смена. 

То је сањао један човек од малена, 

после двадесет година напорног рада 

остварише му се дечачки снови, 

да он коначно буде 

тениски светски владар нови. 

Новаче, стари песник још једном те моли, 

остани чврсто на српској земљи, 

тако ћеш дуго бити то што си данас, 

јер твоји Срби у теби виде свој духовни спас. 
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Снежана Алексић Станојловић, Н.Сад 
 

 

ПЕРО 

 

 

Птицо, 

ја сам сам само једно перо, 

ишчупано давно из твог крила… 

Лудо… 

Перо, 

које не да 

да га ветар носи 

тамо где му се прохте. 

Супростављам се законима физике 

и законима људи… 

Лебдење у лет претварам… 

 

Водим битку, 

унапред изгубљену. 
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Срба Ђорђевић, Врање 
 

 

КАКО СВЕЋА НА СТАР ШАВДАН 
 

Како свећа на стар шавдан, 

јоште гори, а на докрајку комај; 

С'с истопен восак скорен по крај 

к'д је и она плакала никипут. 
 

Т'к'в је и мој живот - мој пут: 

Осићам, пол'к и ја догорујем! 

Свећа ће угасне - ја ће путујем; 

Такој је тој - и ич несам љут. 
 

Несам ни на к'смет - на никога! 

Еве с'г, плачем и ја како свећа; 

Ама од к'смет - фала му на Бога. 
 

Сал да се знаје - гробар к'д ме запрећа, 

ники да не ме жали - искам такој; 

Једна жена улегна и у живот мој. 
 

 

Речови на Врањски жаргон: 

Како-као; стар-стари; шавдан-свећњак; јоште-још; 

надокрајку-при крају; комај-скоро; с'с-са; истопен-

истопљен; скорен-охлађен, сасушен; по крају-по 

крајевима; к'д-кад; никипут-некад; т'к'в-такав; осићам-

осећам; пол'к-полако; догорујем-догоревам; ће угасне-

угасиће се; ја ће-ја ћу; такој је тој-тако је то; ич-уопште, 

ни мало; несам-нисам; к'смет-судбина, срећа; еве-ево; с'г-

сад; фала-хвала; сал-само; да се знаје-да се зна; гробар-

особа која ради на гробљу; запрећа-затрпа, сахрани; ники-

нико; да неме жали-да ме не жали; искам-хоћу; такој-

тако; улегна-уђе 
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Стефан Сараковић, Врање 
 

 

ЗАШТО 

 

Зашто толика патња, 

чему толика беда? 

Зар мајка да плаче крај свог чеда? 

 

Зашто лица тужна, 

чему толики страх? 

Па уплашене срећем скоро сваки дан? 

 

Што се човек често буди, 

због чега са тугом спава? 

Да л` му немир на души окапава? 

 

Зашто отац тужно гледа, 

и што плаче стара мати? 

Проблемима краја нема, само да им је стати. 

 

Младост у неизвесности прође, 

а коме живот однесе дан? 

Да бар ова песма стварана остаде само сан. 
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Тања Трашевић, Ниш 
 

 

АНТИ 

 

Анти је против. 

Против је став. 

 

Анти је против. 

Против је ствар. 

 

Анти је против. 

Против је догађај. 
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Мала фотоперспектива колоније 
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I.дан: Промоција књига Лепосаве Увалин (КЦНС, Нови Сад) 

 

 
I.дан: Золтан Гајдош, пијаниста (Културни центар Новог Сада, Н.Сад) 
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I.дан: Промоција књиге Игора Станковића (КЦНС, Нови Сад) 
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I.дан: Мелос југа - Гордана Станковић (КЦНС, Нови Сад) 

 
II.дан: Окупљање учесника Колоније (Дунавски парк, Нови Сад) 
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II.дан: Званично отварање Колоније (Дунавски парк, Нови Сад) 

 
II.дан: Свечани дефиле учесника Колоније (Нови Сад) 
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II.дан: Учесници Колоније са „Чика Јовом“ (Нови Сад) 

 
II.дан: Учесници Колоније на Тргу Слободе (Нови Сад) 
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II.дан: Учесници Колоније у Дунавском парку (Нови Сад) 

 
II.дан: најлепше даме СКОР (Дунавски парк, Нови Сад) 
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II.дан: Радови на тему (Завод за културу Војводине, Нови Сад) 

 
II.дан: Миодраг Миша Близанац (Завод за културу Војводине, Н.Сад) 
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II.дан: Додела захвалница учесницима колоније (ЗКВ, Нови Сад) 
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II.дан: Свечани ручак (ресторан „Форум“, Нови Сад) 

 

 
II.дан: „Хватање инспирације“ крај Дунава (Нови Сад) 
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II.дан: Промоција књиге Ивана Бранковића (КЦНС, Нови Сад) 
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II.дан: Оља Петровић, флаута и гитара (КЦНС, Нови Сад) 

 

II.дан: Промоција књиге Ивана Бранковића (КЦНС, Нови Сад) 
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III.дан: Учесници колоније крај „Сата“ на Петроварадинској тврђави 
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III.дан: Вера Александрић, оснивач СКОР (Петроварадинска тврђава) 

 
III.дан: Званично затварање Колоније (Петроварадинска тврђава) 
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ИЗВОР НАДЕ И ПЕСНИШТВА 

 
Одавно је речено да је поезија лек за душу. Данас је 

многима тај лек потребан, посебно онима преосетљивим: 

ствараоцу и читаоцу. Писање и читање чини особу - 

безбрижну, смирену, љубазну и стрпљиву. На тај начин човек 

сам себи помаже, продужава свој век и богати књижевност 

свог народа, ако је талентован. Што се талента тиче, свако га 

има у себи, неко мање, неко више. Има и оних који не знају 

да га имају, тек га открију у позним годинама када остану 

сами. 

Поезија је дефинисана као пратиоц песника и његове 

судбине. Та снажна уметност из дубине универзалног бића, 

везана је са духовним и физичким стањем песника. За време 

Гетеа, Ламартина и Сократ, поезија је имала значајнију улогу 

у политици, социјали, животу људи уопште. После њих је 

поезија веома осиромашена, јер многи упознају њену јачину 

душе, тек када остану изоловани од света. То велико 

ишчезавање поезије довело је до посебног мишљења о 

песнику и друштвеној породици песника. Књижевна друштва 

су се борила и одржала до данас, али са мањим вредностима 

и пажњом. 

Суморно расположење према данашњем песнику 

може се разумети и објаснити, јер се јавља због светске кризе. 

Државе имају тешке захтеве народа и култура песништва је 

занемарена, занемарујући да је она психотерапија песничке 

душе. Човек који зна да је немоћан физички, не може ни сам 

себи помоћи, а хтео би и другима. Познајем једног младића 

из Инђије, не може ни оловку држати у руци, написао је 

роман у којем је, према мени, описао себе. Диктирао је, други 

су писали. Забележио је време и ратно стање у Босни, где се 

здрав родио, а настрадао је и остао непокретан. 

Поезија је оно што се не може сакрити, јер има јавне 

излете, воли дружење. Поезија је скуп умова, она је љубав, 

радост, лек за душу, сусретање великих и малих људи... Она 

је уметност и онда када човек пропада, кад остаје жива 
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емоција и нада без које се не може стварати. Рат је 

обезвредио хуманост и учинио многима тежак живот а 

дуготрајно депресивно стање народа. После свега, шта се 

може боље очекивати од живота?! Двадесети век постао је 

херој смрти и чистилиште малих народа (и комарац је мали, 

али убод заболи!). У тој конфузији и сам је Бог дигао руке од 

људских судбина. У намученом и изгладнелом народу, ни 

идеја напредних није могла дати гаранције да ће стварно бити 

оно што су предвидели, јер силници су харали двадесетим 

веком. Поезија је ту дала снагу и поверење. Песник увек први 

осети тежину несреће, његов језик постаје оружје којим се 

бори и отвара срца људи. Ко је видео богатог песника? Он 

даје себе за добро народа. 

Не желим да говорим о поезији у смислу шта ће бити 

од ње, то остављам паметнијима од себе. Осврнућу се на 

песникова надања. Песнички је "маратон" одувек постојао, за 

дуже време, али не за заувек. Историја књижевности говори 

нам да се снага поезије мења, обликује у нешто ново, 

природно, а неразумљиво за обичног човека. Многи не могу 

да схвате те уметничке промене, јер живе од сећања 

прошлости. Поезија је често је спона која везује осећања и 

мисли лепотом тренутка. Сваки песник тежи савршенству, 

сем тога разоткрива стварност душевне и духовне равнотеже. 

Космополитски васпитан песник не види разлику у људима, 

он говори о карактеру човека који чини добро или зло. 

Има свега у стваралаштву: љубав, политика, социјала, 

вера и много тога. Песник изражава своја осећања, лична 

мишљења бираним речима. Он има права на оно велико ЈА! 

Песник одлучује о свом излагању и одговорностима. Поезија 

није спасила свет, само га је охрабрила, оснажила својим 

порукама. Песник осећа кад се иде погрешним путем и 

покушава да усмери... Одувек је било мудровања, песник је 

увек знао пронаћи нешто ново, занимљиво. Та нова надања 

нису заувек, стално расте чежња за напредовањем. Чињенице 

говоре да су у двадесетом веку била највеће жртве 

човечанства, отуд и назадовања у сваком погледу. 



Зборник радова - IX међународнa уметничкa колонијa 

___________________________________________________ 

 

112 

Та нова надања, нису заувек. Чежња за напредовање 

расте и подмлађује се. Чињенице говоре да има и бесмисла, 

све може бити успешније и другачије, то су многи заправо 

схватили шта значи песниково осећање и његове метафоре. 

Све зависи од тежине срца и од ширине оптимизма, без чега 

не може ниједан век оплеменити ни човека ни човечанство у 

том смислу што се очекује, посебно у песништву. О поезији 

су написане многе поучне књиге широм света, али ипак није 

довољно речено. Поезија сутрашњице рађа се у оним 

друштвеним породицама које се боре за опстанак. Поезија је 

мост који спаја далеке обале. 

Има таквих места на планети, којих нема на 

географској карти, а имају свог песника... Такви нису за 

потцењивање, они су прилично надарени у мору природе и 

њене љубави. Ово време у коме се налазимо, ова 

књижевност, преживљава. Данас су песници изгубили 

самоуверење, јер их дугогодишња светска криза на то 

присиљава, њих који су и тако рањиве душе. Сведоци 

преображења Земље и њене историје, посебно европске, 

песници се труде да сачувају своја надања о бољем и 

лепштем свету. 

Новација освежава аутора и читаоца, јер долази из 

самосвести. Песникова је дужност, не само да искаже своја 

лична осећања, већ да се неспутано ангажује да својим 

начином изражавања искаже вишеструке људске потребе и 

осећања која греју и продужавају наду живота. 

 

 

Вера Александрић 

оснивач СКОР 
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Објављивање Зборника омогућио је: 
 

 
“Савез књижевника у отаџбини и расејању је организовао и реализовао 

дивну међународну уметничку колонију „Панонски бисери“, у нашем 

Новом Саду, традиционалном центру очувања и неговања духовних, 

културолошких и образовних вредности српског народа. Народни 

покрет „Динара Дрина Дунав“ је са задовољством помогао да се 

бисери колоније овековече кроз штампану реч и тиме омогући да Нови 

Сад и даље остане српска Атина.“ 

Томислав Бокан, лидер Народног покрета Динара Дрина Дунав 
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