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МЕ ЂУ НА РОД НИ ФЕ СТИ ВАЛ ПО Е ЗИ ЈЕ 
СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПЕ СНИЧ КА ЈЕ СЕН

Сме де ре во је је дан од нај леп ших и нај слав ни јих срп ских гра до ва. 
На ла зи се на де сној оба ли Ду на ва, 50 км низ вод но од Бе о гра да, у 
бли зи ни ушћа Ве ли ке Мо ра ве и пред ста вља чво ри ште пу те ва ко ји 
по ве зу ју Се вер ну, За пад ну и Сред њу Евро пу са ју гом и ис то ком. 
При па да ве о ма ста рој и зна чај ној кул ту ри По ду на вља и Па но ни је.

По стао је пре сто ни ца Ср би је у вре ме срп ског де спо та Ђур ђа 
Бран ко ви ћа, у пр вој по ло ви ни пет на е стог ве ка. Кул тур но је сре ди-
ште сред ње ве ков не Ср би је, отво ре но за зна чај не умет ни ке (Ср бе, 
Гр ке, Бу га ре, Ма ђа ре, Мле ча не, Ду бров ча не, По ља ке...)

На сме де рев ском дво ру је ра ди ла пре пи си вач ка ра ди о ни ца и 
шко ла, ства ра не су ори ги нал не му зич ке ком по зи ци је, књи жев на 
де ла, по сто ја ли хо ро ви и ра ди ла зла тар ска ра ди о ни ца. Нај зна чај-
ни ји гра ди те љи то га вре ме на гра ди ли су мо ну мен тал ну Твр ђа ву 
по узо ру на ону у Ца ри гра ду.

Пе сни ци Сме де рев ски бе сед ник Сме де ре вац, Не по зна ти Сме-
де ре вац и ком по зи тор Кир Сте фан Ср бин оста ви ли су му зич ка и 
пе снич ка све до чан ства ви со ких умет нич ких до ме та. Сме де ре во је 
опе ва но у свет ски по зна тој на род ној по е зи ји, а о ње му су пи са ли и 
мно ги пу то пи сци, про зни пи сци, а нај ви ше и нај леп ше пе сни ци.

На тим те ме љи ма је за сно ван пе снич ки фе сти вал у Сме де ре-
ву, по кре нут 1970. го ди не.

Фе сти вал је у про те клих че тр де сет го ди на оку пио ви ше од хи-
ља ду пе сни ка из свих кра је ва све та, а фе сти вал ске про гра ме је пра-
ти ло ви ше од 150.000 по се ти ла ца. Фе сти вал ски про гра ми се одр жа-
ва ју у мо дер ном зда њу Цен тра за кул ту ру и про сто ри ма сред ње ве-
ков не Твр ђа ве, као и у дру гим гра до ви ма Ср би је.

Осим нај у глед ни јих пе сни ка ко ји до ла зе по по зи ву ор га ни за-
то ра са свих ме ри ди ја на пру жа се при ли ка и ма ње афир ми са ним 
пе сни ци ма ко ји уче ству ју на кон кур си ма Фе сти ва ла, као и за ви чај-
ним ауто ри ма.

На Сме де рев ској пе снич кој је се ни до де љу ју се на гра де за пе снич-
ко ства ра ла штво, а у че ти ри еди ци је се об ја вљу је сва ке го ди не три-
на ест књи га.

Овај број ча со пи са Mons aure us у це ло сти по све ћу је мо уче сни-
ци ма и до бит ни ци ма на гра да на 41. ме ђу на род ном фе сти ва лу по-
е зи је Сме де рев ска пе снич ка је сен.
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ЗЛАТ НИ КЉУЧ СМЕ ДЕ РЕ ВА

Ме ђу на род на пе снич ка на гра да Злат ни кључ Сме де ре ва уста но вље-
на је 1985. го ди не, на 16. фе сти ва лу до де љу је се жи вот но де ло пе-
сни ка из це лог све та.

На гра да се са сто ји од по зла ће не ко пи је кљу ча сред ње ве ков-
ног Сме де ре ва, об ја вљи ва ња из бо ра из пе снич ког ства ра ла штва 
до бит ни ка на је зи ку ауто ра и срп ском је зи ку (дво је зич но) у еди ци-
ји Злат ни кључ и нов ча ног из но са.

На гра ду су до са да до би ли: Ђео Бог за (Ру му ни ја), Ерих Фрид 
(Аустри ја), Шан дор Ве реш (Ма ђар ска), Ми лан Ру фус (Сло вач ка), 
Ми о драг Па вло вић (Ср би ја), Ни ко лај Канчев (Бу гар ска), Вла ди-
мир Бу рич (Ру си ја), Зоу Ди фан (Ки на), Му са е му ра Зи му ња (Зим-
баб ве), Ели Ско пе теа (Грч ка), Та на си је Мла де но вић (Ср би ја), Ма-
но ли Анаг но ста ки (Грч ка), Пе тер Хант ке (Аустри ја), Антoнио 
Пор пе та (Шпа ни ја), Ли ли а на Ву терс (Бел ги ја), Сте ван Ра ич ко вић 
(Ср би ја), Оме ро Арид хис (Мек си ко), Ма те ја Ма тев ски (Ма ке до ни-
ја), Ив Бон фоа (Фран цу ска), Фол кер Бра ун (Не мач ка), Са лах Сте-
тије (Фран цу ска – Ли бан), Алек сан дар Ку шнер (Ру си ја), Ки то Ло-
ренц (Лу жич ки Ср бин – Не мач ка); Ева Лип ска (Пољ ска).

Ово го ди шња до бит ни ца на гра де је јед на од нај зна чај ни јих са-
вре ме них пе сни ки ња Ја па на Ка зу ко Ши ра и ши.
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МАРАТОНАЦ КРЕЋЕ У ПРОПАСТ

Птице више не певају.
Нестале су сирене.
Умазане црном нафтом, угинуле птице
јесу скулптуре, једини споменик
што краси обалу 21. векa.

Глобус је сада тешко болестан.
Људска раса не разликује
веру од жеље,
ни правду од преваре.
Више се ничега не стиди.
У свету царује вера у моћ.

Људи су почели да трче у пропаст.
Мапа њиховог срца толико је велика
да би обмотала глобус, будућност:
мапа би исти час нестала.

Маратонац трчи у пропаст.
Какво сунце гледа на заласку?
Где да баци глобус што
носи под пазухом?

Ка зу ко Ши ра и ши (Јапан)

ПАС И ЧОВЕК

Пас се јавља из авлије, а
човек са врата:
„Гладан сам.”
„Желим да те видим. Веома.”

Човек плаче на улазу, а
пас у дворишту:
„Желим љубав.”
„Тужан сам. Веома.”

Ко је тужнији –
човек или пас?

Шта је теже –
глад, или бити
без љубави?
Боже, шта је
твој одговор?
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КУКАВИЦА КУКА

Кукавица кука.
Смеје се зеленило. Светлост налеће. Вода извире.
То је љубав. Упозорење.
Шумама су обријали браду:
свет је глобусу задигао сукњу,
одрао његово све зеленило, и
повраћа у мора. А
неко буши небо. То су мали бунтовници.
Фреон, ова мала герила, диже се
ка небу, ка висини: из трена у трен
спрема се последњи час глобуса!
На јужном мору неки примају сунчев пољубац:
без знања, добијаући зрно, мрљу смрти,
пет чула четири годишњих доба постепено губе ритам:
лети снег пада, зими прети сунчаница.
А не знајући за то или
знајући, оглашава се лепа мелодија слутње:
на грани трена од сто милиона година, кукавица кука.

МАЛА ПЛАНЕТА

Ову малу планету
у последње време мучи хронична главобоља,
откад ти људи, уместо божјих руку,
владају њоме.
Откад је њена зелена крв пресахнула,
а у мору кит уљешура убијен пре него што је
запевао електричним таласима љубави.

Сваки пут док обади – млазњаци круже око главе планете,
    кисеоник нестаје.
А та планета, са сенком смрти на лицу,
нагиње главу према двадесет првом веку,
укоченог врата.
Убице, утриповани да су богови науке,
радосно урличу, такмиче се у производњи
    оружја за убијање.

Сада, док је по глави
туку и по њој копају,
док убризгавају инјекцију,
изгледа да се она више неће опоравити:
сви само буље у телевизију,
а нико и не помиње њено име.
Да ли си икад видео
како мала планета, Нојева барка,
тоне у свемиру?

Једино ако си се докопао
капсуле времена по имену будућност.
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Кајоко Јамасаки 

ПУ ТУ ЈУ ЋА ПЕ СНИ КИ ЊА: КА ЗУ КО ШИ РА И ШИ

Шта је жи вот? Ка ко да га из ра зи мо? Ако су аван гард ни пе сни ци, у 
по тра зи за од го во ром, оспо ра ва ли све вр сте тра ди ци је, ин сти ту ци-
је, раз не ауто ри те те, не ги ра ју ћи мо рал не, со ци јал не и књи жев не 
кон вен ци је да би на го ве сти ли исти ну ко ја се ши ри иза је зи ка, он да 
је Ка зу ко Ши ра и ши њи хов пра ви на след ник. Иако да нас има мно-
го пе сни ка ко ји се ко ри сте аван гард ним по ступ ци ма, раз гра ђу ју ћи 
зна че ње ре чи, мо гли би смо ре ћи да је рет ко ко на сле дио пе снич ки 
дух исто риј ске аван гар де. Све док не за дрх те те ло и ду ша, на ша 
пе сни ки ња не ве ру је ни у фи ло зо фи ју, ни у на у ку, ни у ве ру. Ни у 
реч љу ба ви. Ка зу ко Ши ра и ши ни ка да не на пу шта овај дух до след-
но сти. Она је ве о ма ва жан пе сник, по себ но да нас, ка да се не ви ди 
ја сно ку да иде овај свет.

Ка зу ко Ши ра и ши је ро ђе на у Ван ку ве ру (Ка на да) 1931. го ди-
не, где је про ве ла нај ра ни је де тињ ство. Уочи Дру гог свет ског ра та, 
1938. го ди не, ње на по ро ди ца се пре се ли ла у Ја пан. Го ди не 1948. 
при кљу чи ла се мо дер ни стич ком ча со пи су Vou ко ји је во дио Ка цуе 
Ки та зо но, да би об ја ви ла пр ву пе снич ку књи гу На град па да ју ја ја, 
1951. го ди не. Ди пло ми ра ла је на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер-
зи те та Ва се да 1952. Ин спи ри са на аме рич ким бит ни ци ма, Ка зу ко 
Ши ра и ши по че ла је да пи ше ве о ма ду ге пе сме. За јед но са џез му зи-
ча ри ма чи та ла је сво је пе сме, ства ра ју ћи но ви кон текст за чи та ње 
по е зи је, ко ји је да нас при хва ћен ме ђу ја пан ским пе сни ци ма. Го ди-
не 1971. до би ла је на гра ду за пе снич ку књи гу Вре ме све тог блуд ни ка. 
Го ди не 1973. уче ство ва ла је у Ме ђу на род ном про гра му за књи жев-
ни ке на Уни вер зи те ту у Ајо ви (САД), на ко ме се упо зна ла са пи-
сци ма из це лог све та. За хва љу ју ћи пе сни ци ма из Афри ке и Ази је, 
сте кла је но ви по глед на свет. От ка ко је 1975. го ди не на Ме ђу на род-
ном фе сти ва лу у Ма ни ли, као и у Ро тер да му, из ве ла пер фор манс 
чи та ња по е зи је у са рад њи са џез му зи ча рем Ита руом Оки јем, уче-
ству је на ме ђу на род ним књи жев ним су сре ти ма у мно гим гра до ви-
ма це лог све та. Је дан од пер фор ман са, у са рад њи са чу ве ним џез 
му зи ча рем Се мом Ри вер сом, сни мљен је као ал бум 1976. го ди не. 
Са ра ђи ва ла је и са бу то игра чи ма, ме ђу ко ји ма је чу ве ни умет ник 
Ка зуо Оно. До бит ни ца је углед них књи жев них на гра да ме ђу ко-
ји ма су: Ре ки теи (1982); Та ка ми Ђун (1997); Јо ми у ри (1998; 2008); Дои 
Бан суи (2003) и др. Но си лац је Ме да ље са љу би ча стом тра ком, ко ју 
јој је до де лио ја пан ски цар за њен до при нос умет но сти. Об ја ви ла је 

ПОВРАТАК КРАБЕ

„Као краба он је изашао из пећине, пошао чамцем,
да би стигао опет у другу пећину.”
Тако рече анђео. Мада нико
тако не мисли. И не жели тако да мисли.
Након неколико деценија, вратио се овде, у земљу:
данас блистају школске клупе.
„Ученици су коначно почели да уче свој језик,
сада носе на души оно што се зове понос.”
Тако рече човек са седом косом.
Није говорио о пећини.
А камоли да каже да се на месечини претвара у крабу:
пливајући кроз водене дубине душе
хвата нешто, месечеве капи.
Некад му се плаче, а некад би
да пресече сенку месеца. Али, без речи,
краба поново постаје човек, у учионици
почиње да држи час о дивоти овога континента.
Треба све почети поново, из почетка, каже он.
Одјекују планине далеких предака.
Мало помало човек цепка песму да нахрани крабу,
да види како она плива у невидљивој
пећини привиђења.

Превела са јапанског: Кајоко Јамасаки



ЗЛ
А

ТН
И

 К
Љ

У
Ч

19

18 19

Ни ши ва ки, Ми но ру Јо ши о ка и др. Сви пе сни ци, њих пет на ест, је-
су ње ни при ја те љи. Са њи ма је Ка зу ко пу то ва ла, раз ме њи ва ла ре-
чи, ми сли и осе ћа ња.

На Ис то ку, древ ни пе сни ци су ства ра ли по е зи ју пу ту ју ћи, као 
што су то чи ни ли Ли Бај и Ду Фу. На тај на чин, по ку ша ва ли су да 
про ду бе ми сао у по тра зи за исти ном, до бро том и ле по том. Сред-
њо ве ков ни пе сник, мо нах Са и гјо, за вре ме ра то ва у Ја па ну, пу то вао 
је по зе мљи и пи сао из ван ред не сти хо ве о про ла зно сти све га по сто-
је ћег, ни жу ћи сли ке ла ти ца тре шње. И пе сник Ба шо, на на пор ном 
пу то ва њу, пи сао је ха и ку по е зи ју на то пље ну ми са о но шћу. Ка зу ко 
Ши ра и ши сле ди пу те ве сво јих пре да ка. Али она пре ла зи гра ни цу 
сво је зе мље. Пу ту је из јед ног у дру ги је зик, од зе мље до зе мље, да 
би кроз су срет са љу ди ма пра ти ла пло вид бу на ше ма ле пла не те.

Али пу то ва ње је би ла суд би на на шој пе сни ки њи од са мог 
ро ђе ња. Ка зу ко, као сед мо го ди шња ки ња, за јед но са по ро ди цом 
на пу сти ла је Ка на ду, где је про ве ла без бри жно де тињ ство, да би 
из бе гла рат: пу то ва ла је бро дом у до мо ви ну, ко ју ни ка да пре то га 
ни је ви де ла. Ово бол но ис ку ство је сте по ла зи ште по е ти ке Ка зу ко 
Ши ра и ши: пре се ље ње из јед не у дру гу зе мљу, пре ла зак са јед ног 
на дру ги је зик је су ва жне те ме ње ног ства ра ла штва. У оче вом за-
ви ча ју, где се по ро ди ца скло ни ла од ра та, се о ска де ца су би ла гру-
ба пре ма њој. За њих, Ка зу ко је би ла стран ки ња. Као де те, ја сно је 
ви де ла су ро вост, за тво ре ност и та му ко је људ ска за јед ни ца у се би 
кри је. А за вре ме ра та смрт је би ла бли ска не са мо њој већ сви ма. 
Као уче ни ца, би ла је мо би ли са на на при нуд ни рад у фа бри ци у 
Ма цу ја ми. Др жа ва, на род и ве ра – апа ра ту ре ко је чу ва ју ко лек тив, 
мо гу да учи не по је дин ца не срећ ним... Ову чи ње ни цу ма ла Ка зу ко 
је ис ку си ла на сво јој ко жи. Де во јач ки да ни, про ве де ни у до мо ви ни, 
ко ја је би ла за њу стра на зе мља, оста ви ли су јој ожи љак, али су је 
уве ли у свет по е зи је. Ње на пра ва до мо ви на по ста ће упра во – по е-
зи ја.

Као што се ви ди из књи ге коју објављује Смедеревска песничка 
јесен, у по чет ку су ње не пе сме би ле су ре ла тив но крат ке, са над ре а-
ли стич ким еле мен ти ма, да би ка сни је по ста ле знат но ду же: пе сни-
ки ња ни је мо гла ви ше да пе ва о сло же ним пи та њи ма са вре ме ног 
све та у крат кој све де ној фор ми. У по след ње вре ме ње на по е зи ја пе-
ва о чо ве ко вој жуд њи или о по хле пи ко ја иза зи ва ра то ве или еко ло-
шку ка та стро фу, оту ђу ју ћи љу де у гра до ви ма. Ка зу ко Ши ра и ши 
по ку ша ва да пе снич ки пре ци зно име ну је ону не ви дљи ву моћ ко ја 
од нас оти ма ва здух, во де и шу ме, бри шу ћи жи во те пти ца, ри ба и 
љу ди.

ве ли ки број пе снич ких књи га, ме ђу ко ји ма су Пе шча ни на род (1982), 
Они ма ко ји се по ја вљу ју (1996), Мај ка леб ди, град (2003).

Ње не пе сме су пре ве де не на ско ро три де сет је зи ка, за па же на 
је и ви со ко це ње на на ро чи то у САД-у, Ен гле ској и Не мач кој. Ле-
ген дар ни пе сник Ален Гин сберг је по себ но це нио по е зи ју Ка зу ко 
Ши ра и ши и са њом је бли ско са ра ђи вао. По ред по е зи је, Ка зу ко пи-
ше есе је и пу то пи се. Ба ви се филм ском и му зич ком (џез) кри ти ком, 
као и пре во ђе њем.

Ка зу ко Ши ра и ши је пр ви пут го сто ва ла у Ср би ји 1986. го ди не 
на Ок то бар ском су сре ту пи са ца као гост Удру же ња књи жев ни ка 
Ју го сла ви је. Дру ги пут до шла је у сеп тем бру 2007. го ди не на по-
зив Бе о град ског кул тур ног цен тра и Срп ског књи жев ног дру штва. 
Том при ли ком уче ство ва ла је у ра ду Књи жев не ко ло ни је у Чор-
та нов ци ма. То ком бо рав ка, у са рад њи са удру же њем „Здра во да 
сте”, чи та ла је сти хо ве за де цу у Ко лек тив ном цен тру у Чар да ку 
код Ко ви на.

По е зи ја Ка зу ко Ши ра и ши до бро при ка зу је шта је са вре ме но 
ја пан ско пе сни штво на сле ди ло од исто риј ске аван гар де. То су пре 
све га пе снич ки по ступ ци, ко ји ма се по сти же ви ши сте пен ре ал но-
сти: бр зо сме њи ва ње сли ка, рит мич ност, спа ја ње уда ље них сли ка, 
стил ско ме ша ње жан ро ва, ки не ма то граф ски по ступ ци, пре у зи ма-
ње струк ту ре из џез му зи ке и сл., што се на сло жен на чин при-
ме њу је у ње ним пе сма ма. Као што се по сле аван гар де Ђун за бу ро 
Ни ши ва ки упу тио ка Ис то ку, бу ди стич ком све ту, и у ње ној по е-
зи ји те че оно што је ис точ њач ко: ле по та ха о са. У јед ном раз го во-
ру ре кла је ово: „За раз ли ку од европ ског ду а ли зма, ми са Ис то ка 
под јед на ко при пи су је мо и зло и до бро Бу ди ним дла но ви ма. При-
хва та мо обе руч ке све што се ме ђу соб но су прот ста вља.” Као што се 
ви ди у пе сми Ку ка ви ца ку ка или Пла ме на ме ди та ци ја, у ње ној по е зи-
ји се су прот ста вља ју веч ност и трен: кроз ту ди на ми ку Ка зу ко пе ва 
о дра го це но сти жи во та, ко ји је са мо ко ма дић ко смич ке веч но сти.

Са ис точ њач ким ду хом, Ка зу ко пу ту је по чи та вој зе маљ ској 
ку гли, да би у по е зи ју укљу чи ла сли ке са ра зних ме ста, са свих кон-
ти не на та. У ње ним сти хо ви ма, по ред ве ли ких гра до ва као што су 
Бер лин, Лон дон Њу јорк, и др., ја вља ју се ма ла се ла из Ази је, Афри-
ке и са Бал ка на. То су, углав ном, ме ста у ко ји ма је пе сни ки ња бо ра-
ви ла као пут ник. Или су то пре де ли о ко ји ма су јој ње ни при ја те љи 
го во ри ли или пи са ли. Ње не пе сме, мо гли би смо ре ћи, чи не јед ну 
огром ну ма пу све та, по ко јем је и са ма пу то ва ла, те лом и ду шом. 
Ње но де ло При зо ри по е зи је, пор тре ти пе сни ка, за ко је је до би ла књи-
жев ну на гра ду Јо ми у ри, са др жи 15 из вр сних есе ја о из ван ред ним 
пе сни ци ма као што су Ален Гин сберг, Је ху да Ами хаји, Ђун за бу ро 
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по све ће на је Ма зи си Ку не ну (1930–2006), пе сни ку из Ју жне Афри-
ке, бор цу про тив апарт хеј да, док се пе сма „Лу та ју ћи Есто нац” од-
но си на по ро дич ну исто ри ју естон ског пе сни ка Ја на Ка плин ског 
(1941), ко ји је из гу био оца у кон цен тра ци о ном ло го ру. „Пи смо цр-
но гор ском Дон Ки хо ту” је пе сма о Ми о дра гу Бу ла то ви ћу, с ко јим 
се упо зна ла на кон гре су пи са ца у Вар ша ви ја ну а ра 1986. То су књи-
жев ни ци, при ја те љи с ко јима је пе сни ки ња де ли ла дра го це но вре-
ме, раз ме њу ју ћи ре чи и ми сли. Као што се ви ди, пе сме су за пи си о 
љу ди ма ко ји су пре жи ве ли сви ре пе тре нут ке у рат ном окру же њу. 
Али пе сни ки ња не за бо ра вља име на „не по зна тих” љу ди. У збир-
ци Мај ка леб ди, град на ла зе се сти хо ви о са хра ни ди рек то ра основ не 
шко ле у Ба чу ги: на пу стив ши род но се ло 5. ав гу ста 1998, жи вео је 
као слу жбе ник у по шти на Ко со ву, док није умро од те шке бо ле-
сти.

Би ло је то про ле ће 2007. го ди не. Не бо је ви со ко и ве дро. Одр-
жа ли смо пе снич ки су срет са Ка зу ко Ши ра и ши у ко лек тив ном 
цен тру за из бе гла и ра се ље на ли ца у Чар да ку. На пу ту, у ко ли-
ма, пе сни ки ња је ре кла: „Као да се вра ћам у за ви чај.” Ни је хте ла 
да кри је ра дост, као де те. Љу ди су је до че ка ли, об ра до ва ли су се 
ње ном до ла ску. И ду го смо се, све до су мра ка, дру жи ли уз ње ну 
по е зи ју. За Ка зу ко Ши ра и ши за ви чај је та мо где за јед но жи ве љу ди 
ко ји су из гу би ли за ви чај.

Ку да пло ви ма ла пла не та? По е зи ја Ка зу ко Ши ра и ши вас по-
зи ва на за јед нич ку пло вид бу по све ми ру.

Док по сто ји људ ска ра са, по сто ји ње на жуд ња, ње на же ља. 
Кроз исто ри ју, чо ве ко ва же ља је пред ста вља ла ства ра лач ку сна гу, 
али и ру ши лач ку моћ. Од вајк ада, мно ги му дра ци и про по вед ни ци 
пред ска зи ва ли су смак све та. Али да нас, ка да је на у ка ство ри ла но-
ву ва тру са бес крај ном ра зор ном мо ћи, ку да кре ће брод по име ну 
Зе маљ ска ку гла, са свим пут ни ци ма? У гра до ви ма, у џун гла ма не-
бо де ра, људ ска ду ша да нас те шко на ла зи спо ну са дру ги ма. Ду ша 
по ста је пра зна, ис пу ње на са мо ћом. По е зи ја Ка зу ко Ши ра и ши је сте 
упо зо ре ње, упу ће но сви ма.

Али ње на по е зи ја је и љу бав. А љу бав је сте: го во ри ти о жи во-
ту. Очи ко ји ма по сма тра та му би ва ња све га по сто је ћег је су оштре, 
али пу не све тло сти. Глас ко јим пе ва о суд би ни да на шњег чо ве ка, 
сна жан је, али и благ. Ка зу ко Ши ра и ши с ла ко ћом пре ле ће пре ко 
гра ни ца ко је де ле зе мље, на ро де и је зи ке. Она је при по ве дач зе-
маљ ске ку гле, ко ји ка зу је по вест о они ма ко ји жи ве у не кој да ле кој 
зе мљи, или о они ма ко ји су из гу би ли до мо ви ну. Она то при по ве-
да гла сом њи хо вог ро да. Ње на по е зи ја при ка зу је рас ко шну ле по ту 
про тив реч но сти на шег по сто ја ња. Ле по ту, ко ја спа ја раз ли чи те је-
зи ке и пре де ле на ше ма ле пла не те.

Пе сма „Срећ но је се дам ма ча ка” пе ва о не мач ком пе сни ку 
Гин те ру Ку нер ту (1929), ко ји је мо рао да на пу сти Ис точ ну Не мач-
ку да би пре шао у За пад ну Не мач ку 1979. Пе сма „По вра так кра бе” 

Ка зу ко Ши ра и ши, добитница Златног кључа Смедерева за 2010. годину
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ЗЛАТ НИ КЉУ ЧИЋ

Од са мих по че та ка, од се дам де се тих го ди на два де се тог ве ка у Пе
снич кој је се ни по себ на се бри га во ди ла о про гра ми ма и ства ра ла-
штву за де цу.

На XXIV фе сти ва лу, 1993. го ди не уста но вље на је на гра да 
Злат ни кљу чић ко ја се до де љу је пе сни ци ма ко ји пи шу на срп ском 
је зи ку за це ло куп но ства ра ла штво за де цу.

На гра да се са сто ји од пла ке те (рад ва ја ра Вла сте Фи ли по ви-
ћа), об ја вљи ва ња из бо ра из по е зи је за де цу (из бор прави аутор) и 
нов ча ног из но са.

По во дом до де љи ва ња на гра де ор га ни зу ју се про гра ми за нај-
мла ђе уз уче шће пе сни ка, глу ма ца, му зи ча ра и деч јих драм ских, 
ре ци та тор ских и му зич ких дру жи на из основ них шко ла и за ба ви-
шта.

Ови про гра ми су нај по се ће ни ји на Фе сти ва лу и пред ста вља ју 
до бру осно ву за бу ду ће ма ни фе ста ци је.

До са да шњи до бит ни ци на гра да су нај у глед ни ји деч ји пе сни-
ци: Дра ган Лу кић, Љу би во је Ршу мо вић, Ми ра Алеч ко вић, Сте ван 
Ста ни шић, Ђор ђе Ра ди шић, До бри ца Ерић, Пе ро Зу бац, Ду шко 
Три фу но вић, Мо шо Ода ло вић, Бра на Црн че вић, Сте ван Ра ич ко-
вић, Ми ло ван Да ној лић, Вла ди мир Ан дрић, Гра да Стој ко вић, Ра-
ша По пов и Кр сти во је Илић.

Ово го ди шњи до бит ник је бард деч јег пе сни штва Ла за Ла зић.
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Ла за Ла зић

У ГА РА ЖИ

Го спо ђо, ја сам – ре че Фран цу ски Кључ –
учио шко ле крај Се не, у Па ри зу,
ал’ жи вот ми је го рак као жуч,
јер ме ни ни ко не при ла зи бли зу,
јер ме ни ни ко не при ла зи бли зу!

Од врт ка ре че: – Ах, не обра ћај те па жњу,
та то је ваљ да што сте од уља мас’ан,
ал’ ви сте та ко ви так, та ко кра сан,
и уман чак
и јак
са мо је ја сно и ве о ма ви дљи во
да се по на ша те ису ви ше сти дљи во...

Не тре ба ју ми на гра де, 
не тре ба ју ми пре ми је
Бра вар ске Ака де ми је,
све јед но све ми је,
све јед но све ми је,
ја тра жим при ја тељ ство!

Не тре ба ју му на гра де,
не тре ба ју му пре ми је
Бра вар ске Ака де ми је,
ал’ ето – драг ми је,
ал’ ето – све ми је:
он тра жи при ја тељ ство!

У га ра жи, у га ра жи, де цо, алат ке су ле то ва ле,
пре сре ћан Фран цу ски Кључ
и мла да вит ка Од врт ка,
леп ше не го у пла ни ни, леп ше не го на пла жи,
две ста ре алат ке 
у га ра жи...

Мо шо Ода ло вић 

ЗЛАТ НИ КЉУ ЧИЋ ЛА ЗИ ЛА ЗИ ЋУ

До бро ју тро, де цо!
На др ве ту гра на,
а на гра ни чав ка;
ил је чав ка, ил је прет по став ка...

Овом звуч ном бо дри ли цом Ра дио Бе о град је го ди на ма об ја вљи вао 
пла вет но вог ју тра. Не баш по пу лар ну чав ку пе сник је, ле пим уме-
ћем, свео на прет по став ку, те ова ко љуп ком, нео че ки ва ном ри мом, 
не ко ли ко сти хо ва за бру ји и на гло за ста не – као вер си фи ка циј ска 
це ло ви тост. 

Ла за Ла зић, аутор ових сти хо ва, у сво јој укуп ној пе ва ни ји за 
де цу има, сва ка ко, дра го це ни јих оства ре ња. Ју тар њу бу ди ли цу из-
дво ји смо из на ро да (то ли ко је зна на и усво је на), ко ли ко да је, бар 
на ча сак, вра ти мо ауто ру. Раз лог да то учи ни мо уве ћан је од лу ком 
жи ри ја да је Злат ни кљу чић Сме де рев ске пе снич ке је се ни за 2010. го ди-
ну, јед но гла сно, до де љен упра во Ла зи Ла зи ћу. 

 Не ка бу де ре че но да до бар чи та лац има увид у Ла зи ће во пе-
снич ко оства ре ње, а да је ње го во про зно де ло не пра вич но „за ту ре-
но” – под сен ком пе снич ког. Жи ри у са ста ву Вла ди мир Ан дрић, 
Гра ди мир Стој ко вић и Мо шо Ода ло вић, пре по ру ком за чи та ње, 
из два ја Ла зи ћев ро ман Му ња у ка пи ро се и збир ку При че све тло сти 
и та ме.
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ПРО ПАСТ ЗИ МЕ

Ви те зо ва сне жних
ја ви ше тру ба чи:
„Из гу би смо бит ку!
Зи ма се по вла чи!”

Ми ни стар мра зе ва
у ле де ном дво ру
ото пи се на то
на гло у ла во ру.

Гроф од по ле ди це,
при мер од пле ми ћа,
по бе же у тр ку
из деч јег вр ти ћа.

Ге не рал Зи мо њић,
ко ман дант па ра де,
с вој ском па ху љи ца
ис па ри, без на де.

Кра љи ца сне го ва
узе пр ву трав ку
и тим не жним пе ром
пот пи са остав ку.

ЗВЕ ЗДА ВО ДИ ЉА

У но ћи, чо век по сма тра зве зде,
без број на сун ца, пла не те...
Чо ве че, сред ове ва си о не
пра ста ре, ти си де те!
У књи ге упи ши са зве жђа ре дом,
ви ни се на ка мен што кру жи,
не ка се тво ја ве шта ру ка
за но вим чу ди ма пру жи,
ал’ зве зда ко ју тра жиш плам ти
мо жда у цве ћу, у тра ви?...
Па зи да за њом кре неш упор но
кад ти се јед ном ја ви.

ХИМ НА

Пој мо пе сму све ту но вом,
ста рој че жњи љу ди свих,
ср цем, ра дом, ма чем, сло вом
ми смо жи ви део њих.
Не ка љу бав про жме љу де
као сун це пољ ски цвет,
нек под јед ним не бом бу де
људ ско брат ство це ли свет.

Пој мо пе сму све ту чи стом
где се це ни ум и част,
нек сил ни ци оду ли стом,
нек не ста не ло ша власт!
Не ка љу бав про жме љу де
као сун це пољ ски цвет,
нек под јед ним не бом бу де
људ ско брат ство це ли свет.

Пој мо пе сму све ту бла гом, 
јер је бла гост Бож ја моћ
нек рас те ра све тлом сна гом
људ ска ми лост свет ску ноћ.
Не ка љу бав про жме љу де
као сун це пољ ски цвет,
нек под јед ним не бом бу де
људ ско брат ство це ли свет.
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Ла за Ла зић је ро ђен у Сом бо ру 1929. го ди не, и у свом мир ном и 
ле пом гра ду је про вео де тињ ство, за вр шио основ ну шко лу и гим-
на зи ју. Од 1951. го ди не жи ви у Бе о гра ду, где се по сле сту ди ја фи-
ло зо фи је и књи жев но сти по све тио пи са њу. Основ но по ље ње го вог 
књи жев ног ра да је по е зи ја, и то баш за де цу.

Пе сме за де цу об ја вљу је од 1953 го ди не ак тив но све до да нас, 
па је ње гов опус ве о ма бо гат. 

Спо ме ни мо са мо не ке од пре ко че тр де сет об ја вље них из да-
ња књи га пе са ма за мла де чи та о це свих уз ра ста: Ви о ли на Ка ро ли
на, Гра фос, 1973, Ко ња ни ци, Де чи је но ви не, 1973, На др ве ту чав ка, 
БИГЗ, 1973, Гор ка тра ва, Де чи је но ви не, 1976, При ја тељ ство, Пе тар 
Ко чић, 1975, Где су мо је ма ка зи це, БИГЗ, 1980, Оп шта исто ри ја па
ту ља ка, Но лит, 1982, Цик зо ре, Ду нав, 1985, Бу ди до бар, Књи го те ка, 
1993, Ве тро ва кћи, Књи го те ка 2000.

Ра дио је и се ри је сли ков ни ца – Уми ља те зве ри, Вук Ка ра џић, 
1978; Нај леп ше при че све та, Евро Ђун ти, 2007; Хе ро ји, Евро Ђун ти 
2007; Ра до сне ба сне, Евро Ђун ти 2008, као и пре пе ве са че шког.

Ње го ве књи ге се од ли ку ју ли рич но шћу, до бро том, ху мо ром 
и че сто ја сном бо го у год ном по у ком. 

Ла за Ла зић је до бит ник мно гих књи жев них на гра да, од ко јих 
се из два ја ју на гра да за жи вот но де ло По ве ља Зма је вих деч јих ига ра, 
на гра де Не вен и Зма јев штап.

Ла за Ла зић, добитник Златног кључића Смедерева за 2010. годину
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Дра ган Мр да ко вић

НА ГРА ДА ЗМАЈ ОГ ЊЕ НИ ВУК

На род на би бли о те ка Сме де ре во и Ме ђу на род ни фе сти вал по е зи је 
Сме де рев ска пе снич ка је сен од 2001. го ди не ор га ни зу ју Са јам по е зи је 
и до де љу ју на гра ду Змај Ог ње ни Вук. На Сај му по е зи је уче ству ју сви 
из да ва чи из Ср би је и дру гих др жа ва ко ји су об ја ви ли књи гу по е зи-
је на срп ском је зи ку. Ре пре зен та тив но се сва ке го ди не чи та лач кој 
пу бли ци по ну ди се ви ше од пет сто пе снич ких на сло ва.

Тим по во дом уста но вље на је и на гра да Змај Ог ње ни Вук ко ја се 
до де љу је ауто ру за пе снич ку књи гу об ја вље ну на срп ском је зи ку. 
Пе снич ку књи гу го ди не би ра ју уред ни ци из да вач ких ку ћа гла са-
њем за две књи ге, јед ну из сво је и јед ну из про дук ци је дру гих из-
да вач ких ку ћа.

Змај Ог ње ни Вук, по то мак је гра ди те ља Сме де ре ва, по след ње 
сред њо ве ков не пре сто ни це, гра да ко ји од осни ва ња, злом вре ме ну 
упр кос, из ра ста тру дом Бран ко ви ћа у кул тур но сре ди ште По ду-
на вља и Евро пе. У ли ку Ђур ђе вог и Је ри ни ног уну ка Ву ка као да је 
тра ги зам и нео бич ност при че о сме де рев ским Бран ко ви ћи ма про-
кли јао жи во то дав ном сна гом об на вља ња и ис трај но сти у ју на штву, 
пат њи и ве ри.

Био је Змај Ог ње ни Вук хра бар рат ник, о ко јем су по е зи ја, пре-
да ње и мит ре кли ви ше не го исто ри ја. И ште дро га оба су ли чу де-
сним нат при род ним мо ћи ма. Змај – јер је сли ка ду хов ног за но са 
пред та мом ко ја нас оп ко ља ва, сим бол не бе ског ле та, густ облак 
ко ји је ис хо ди ште не ба и тво рац пло до но сне во де, Тво рач ке ре чи.

Ог ње ни – јер је све тлост ко ја под ви гом про чи шћу је и пре по-
ра ђа и во ди до исти не, нај ви шег об ли ка ду шев не енер ги је; Вук – 
јер и у та ми ви ди, наш гор ди пре дак и за штит ник што си ле не мер-
љи ве и зло слут не об у зда ва и раз го ни. 

И та ко се Вук Змај Ог ње ни из јед на ча ва са Пе сни ком, са свим 
што он је сте и мо же би ти, за чим жу ди. Досадашњи добитници на-
граде су: Срба Игњатовић, Судбеник, 2001, Слободан Ракитић, Пес
ме, 2002, Драган Јовановић Данилов, Хомер предграђа, 2003, Драган 
Лакићевић, Снег пада, душо, 2004, Манојле Гавриловић, Пријездина 
љубав, 2005, Драгомир Брајковић, За веком залазећи, 2006, Миодраг 
Павловић, Живот у јарузи, 2007, Милица Јефтимијевић Лилић, 
Чарање, 2008, Верољуб Вукашиновић, Вртлар, 2009, Обрен Ристић, 
Венац творцу, 2010.
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по врх све га и об у хват на. По ро дио ју је „чи тав век: да ни но ћи пре-
ду гих лек ти ра”.

По јам „лек ти ре” ту, на рав но, не об у хва та са мо књи ге. Он их 
под ра зу ме ва. Из чи та вог кон тек ста, ме ђу тим, про из и ла зи да ни је 
реч (са мо) о књи га ма, не го и о чи та њу уни вер зал не Књи ге жи во-
та. Та кве да су у њу укљу че ни и до стој ни и не до стој ни, а по го то ву 

„са вест исто ри је”.
У на ред ном со не ту лир ска екс пли ка ци ја се раз бо ко ра ва. „Књи-

га” по ста је по сла ни ца хит ну та у вре ме, „при ча” ко јој пе сник до-
пи су је стра ни цу све стан не рас ки ди ве ве зе пре да ка и по то ма ка. Без 
об зи ра на крх кост људ ског оли че ну у „два цве та леп ти ра” (што је 
из у зет на, елип тич на сли ка), пред ста ва за ви ча ја је оно што тра је, и 
што ће тра ја ти („у хла ду хра ста”, с јед на ком по сто ја но шћу), час 
про ис те кла из ја ве, час сат ка на од сна. 

Де ла твор ца-мај сто ра сје ди њу ју се у тре ћем со не ту с де ли ма 
Го спод њим. Че сни ца и по га ча, си но ни ми жи во та ко ли ко и уздар ја 
Го спо ду (ве ли ко „у де ли ма”, све при сут ног у да ру жи во та), на по-
ре до с појм љи вим и не појм љи вим су шти на ма и ле по та ма оме ђу ју 
об зор је. Са крал ним еле мен ти ма при дру жу ју се за вет не књи ге за 
ко је је „пре ма ло ма сти ла”, бу ду ћи да су пре вас ход но ду хом па тек 
он да и ма сти лом, евен ту ал но, ис пи са не...

У че твр том со не ту за вет не књи ге се кон кре ти зу ју као „жи ти-
ја”, ко дек си ва зда отво ре ни. Чи та ње и ли ста ње, а по го то ву скла па-
ње ко ри ца ме та фо рич ки ће се по том по ве за ти с ду ва њем ме хо ва. 
Али ти ме хо ви су не ког ви шег ре да: њи хов „дах” из пе пе ла „што 
бу ни се про тив смр ти” из не дру је искре.

У пе том со не ту на ста вља се не бе ско и ко смич ко су о ча ва ње 
пе ва ча, „стра сног по е те”, с вр хун ским по ја ва ма и си ла ма. Још јед-
ном се отва ра „древ на Књи га” да би из ње на хру пи ли сим бо ли 
Бал ка на – стре ле, мај сто ри и лив ци, не и ма ри зво на. На том ме сту 
Обрен Ри стић, као ма ли омаж тра гич ном прет ход ни ку Ра де ту То-
ми ћу, ус кр са ва То ми ће во „ли ве ње зву ка”, си но ним чи на на стан ка 
пе сме. Баш као и То мић, Обрен Ри стић уме ће ли ве ња пе сме сма тра 
рет ким, дра го це ним да ром до де ље ним је ди но ода бра ни ма. А пра-
вих умет ни ка је ма ло, баш као и истин ских пра вед ни ка, по ру чу је 
нам по е та. Рет ки су као про бра на по све ће на бо ја „за тај ни зна мен 
пре све тло га ли ка”. 

Кључ ни ис ка зи у ше стом со не ту збра ја ју сим бо ле по пут пер-
га мен та, ка пи ма сти ла и по кре та дле та, ка ко би се утро пут тврд њи 
да је над сви ма њи ма над мо ћан „глас кле па ла”. Са пр вим зра ком 
сун ца тај зрак об зна њу је све при сут ност Твор ца, да ро дав ца све тли
јег чак и од соп стве них да ро ва. 

Ср ба Иг ња то вић

СТА РИ ВРЧ И НО ВО ВИ НО

Књи га Обре на Ри сти ћа Ве нац Твор цу по ја ви ла се 2009. године као 
осам на е ста у би бли о те ци Кра јин ски књи жев ни круг. Ова би бли о те-
ка, изум То ми сла ва Ми јо ви ћа из вре ме на ње го вог уред ни ко ва ња у 
за је чар ском ча со пи су Раз ви так, том за ви чај ном ков че жи ћу и ен ци кло
пе ди ји ис точ не Ср би је ства ра ној у на став ци ма, мо гла би да по не се 
по мод ни епи тет култ на. Она, ме ђу тим, то ни је по ти ра жи ма или 
ме диј ској из ви ка но сти, већ по ре пре зен та тив но сти. Књи ге ко је је 
чи не по ја вљи ва ле су се шкр то, у не пра вил ним раз ма ци ма, ви ше у 
дис кон ти ну и те ту не го у кон ти ну и те ту. Под ра зу ме ва се да су до-
ви ја ња свих вр ста пра ти ла њи хо ву по ја ву. Про то ком вре ме на би-
бли о те ка се све јед но бо га ти ла по ста ју ћи чи ње ни ца чи ји ће зна чај 
нај ве ро ват ни је тек на кнад но, кад ми не не ко вре ме, ка ко код нас 
обич но би ва, мо ћи да бу де са гле дан.

По ста ла је ре пре зен та тив на пре све га по ску пу име на ко ја је 
об у хва ти ла. Ме ђу свим тим име ни ма по себ ну па жњу за слу жу ју 
ауто ри, ма хом пе сни ци, ста са ли и оп ста ли, или по ре клом, ро ђе-
њем ве за ни за кра јин ски за ви чај.

Осам на е ста при но ва би бли о те ке, Ве нац Твор цу Обре на Ри сти-
ћа, за и ста је рас ко шна књи га чи ју са др жи ну пред ста вља со нет ни 
ве нац зде лан мај стор ски, по свим кла сич ним пра ви ли ма пе снич-
ког уме ћа. У књи зи, пре пле те ни и здру же ни са Ри сти ће вим сти хо-
ви ма, го то во рав но прав ну уло гу има ју ко ло ри стич ки цр те жи Дра-
го сла ва Жив ко ви ћа. Сти ша ни и де ли кат ни, иза тка ни мре жа стим и 
ко пља стим по те зи ма, игром шра фу ра и за сен че них, там них по ља, 
ови цр те жи де лу ју као на го ве штај не ке успо ре не, бу ду ће све тло-
сти, све тла што се спо ро, у вла сти не ког ви шег по ступ ка и про це-
са, на ја вљу је и по том ра ђа. Фан та зма го ри ја и они ри зам об ру бљу ју 
пло до ве Жив ко ви ће ве има ги на ци је – до ми нант не жен ске ли ко ве 
по вре ме но про пра ће не по ја вом ка рак те ри стич ног му шког ли ка.

Овим опи сом, у ства ри, же лим да на гла сим чи ње ни цу да су 
се пе сни ков и сли ка рев на ум за и ста су срет но из на шли у про сто ру 
књи ге. Жив ко ви ће ви цр те жи ни су пу ка илу стра ци ја, али те шко да 
се мо гао на ћи дру ги и дру га чи ји а ком пле мен та ран ли ков ни при
лог Ри сти ће вим со не ти ма.

Ри сти ће ва пр ва те ма у со нет ном ни зу је пе сма са ма, и то пе-
сма као ап со лут; на ста ла, на го ве сти ла се, „тек из у сти ла”  по це ну 
мно гих „жи зни”. Она ис хо ди из мно жи не, из вре ме на и тра ја ња, из 
да на и но ћи, из ма гле и тму ше. Упра во та ква је исти ни та и ча сна, 
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Је да на е сти со нет на ли ку је на апо те о зу: пе сник тка сли ке вла-
сти тог веч ног тра ја ња у не до гле ду при ро де, у стал ном по на вља њу 
истог. Те сли ке су за и ста мај стор ски зде ла не, ди на ми зо ва не и на-
да све ви та ли стич ке.

На са мом кра ју пе сме, са да као омаж Бран ку Миљ ко ви ћу, од-
зво ни ре то рич ко-ме ло диј ски пре по зна тљи во сти ли зо ва ни стих:

Прх ну ће све тај не ан ђе о ске као пла хе пти це

Још миљ ко ви ћев ски ка рак те ри стич них сти хов них под се ћа ња до-
и ста има у све ко ли ком Ри сти ће вом пе ва њу. И та ме ста су осо бе ни 
сиг на ли, на зна ке за за че ти пре плет ово зем ног–ово стра ног и са-
крал ног.

Ва ља на гла си ти нај ва жни је: у ком по зи ци ји Ри сти ће вих со не та 
та кви сти хо ви–на зна ке не до ми ни ра ју, већ су, на про тив, ево ка ци ја 
да та с пра вом ме ром.

О осми шље но сти тог по ступ ка по го то во све до чи обрт са др-
жан у два на е стом со не ту. Ме сто на ко је по себ но скре ћем па жњу 
(по след њи стих пр вог ка тре на) за чи ње се ова ко:

Оно што ће су тра сви већ зна ти (...)

да би на ста вак истог сти ха озна чио се ман тич ку про ме ну, у не ку 
ру ку и про ме ну рит ма:

(...) а ули це

за ко јом сле ди оп ко ра че ње, скок на пр ви стих на ред не стро фе, та-
ко да ода бра но ме сто у из вор ној пот пу но сти гла си:

Оно што ће су тра сви већ зна ти а ули це // За ћу та ти (...)

И ни је ов де реч о пу ком пре ло му већ о но вом, ауто ри зо ва ном и 
аутор ском Ри сти ће вом по стиг ну ћу.

У три на е стом со не ту до сад ми ни мал ну упо тре бу ин тер пунк-
ци је – као и у не ко ли ким прет ход ним слу ча је ви ма – на до пу њу је 
ко ри шће ње тач ке. То го то во ауто мат ски по вла чи на го ве штај (али 
са мо на го ве штај) ре че нич ног раз гра ни че ња и од го ва ра ју ће ор га-
ни за ци је ис ка за. Но пре ко ове цр те се – као и у прет ход ним при ме-
ри ма де ли мич не и ме сти мич не упо тре бе ин тер пунк циј ских зна-
ко ва – не иде. Раз лог за ту по себ ну ме ру прет ход но је на ве ден. Та 

Ста ро пла нин ски пре де ли из ра ња ју у сед мом со не ту из бал-
кан ског окруж ја. Ни жу се по ме ни гра до ва, дру мо ва и ре ка. Чак се 
и мо ре, у ви зи ји про то бал кан ског пе ва ча (ко јем наш аутор по зајм
љу је глас), отва ра „на че ти ри стра не”. По тра га за Пе смом се на ста-
вља уне ко ли ко по чи њу ћи да нас под се ћа на тра га ње за Злат ним 
ру ном.

Са вр ше ном умет ни ку – об зна њу је осми со нет – не до ста је мо
дел ко ји би га био до сто јан. Са вр ше ни умет ник ни је ра ван вр хун-
ском Твор цу, али би му се мо гао при бли жи ти (и „спа сти” је од сва-
ког гре ха) из на ла зе ћи пра ве ре чи за бе се ду-мо ли тву.

У по след њим сти хо ви ма по след ње тер ци не сле ди дра ма тич-
но, мно го знач но упо зо ре ње:

Ал тво рач ку моћ и пам ће ње на род но
Стра шан је на пор да ре чи не и згу бе у гла сју

Ма кар по ру ка са др жа на у на ве де ним сти хо ви ма и не би ла ап со-
лут но но ва, у њој је ис ка зан део Ри сти ће вог вје ру ју. У исти мах је 
она и сво је вр сни ме мен то.

Пр ви ка трен де ве тог со не та до гра ђу је и чи та вим пре пле том 
ра зно род них сим бо ла за о кру жу је прет ход ну по ру ку:

Стра шан је на пор да ре чи не из гу бе у гла сју
Апо стол ски за вет да опе ва ју су шти ну сме лу
Звук на по чет ку и на кра ју Знак Сло во у пе пе лу
Зга сло и Са мо ра до сну хим ну жи та у кла сју

Пој мо ви-сим бо ли што се у Ри сти ће вом пе ва њу су сти чу по сто ја но 
об на вља ју и ва ри ра ју, ка ко „тех ни ка” со не та и по го то ву со нет ног 
вен ца на ла же, чи тав скуп већ ак ти ви ра них мо ти ва. По је ди нач не 
пе сме (со не ти) улан ча ва ју се у низ, а њи хо ва лир ска се ман ти ка 
опо на ша вр тло жно кре та ње. То по стиг ну ће пот по мог ну то је де ли-
мич ним из о ста вља њем ин тер пунк ци је, та ко да зна чењ ске и ре тор-
ске ак цен те пре вас ход но сиг на ли зу ју ве ли ка сло ва (укљу чу ју ћи и 
не ми нов не пре да хе, под ра зу ме ва не па у зе). 

Ус пе ње у ви ше сфе ре на ста вља се ис ка зи ма де се тог со не та. 
Склад ну про тив те жу сфе ри ап страк тног у овом со не ту, опет, оли-
ча ва ју „фре ске гра ча нич ке”, иден ти фи ка ци ја с Оди се је вом суд би-
ном и го то во цр њан сков ски, стра жи лов ски стих:

Ту на сто па ли ма вре лим још за ви чај кри јем 
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Обрен Ри стић 

МАГИСТРАЛЕ

Жизни толике минуше а песма тек изустила
Читав век: дани и ноћи предугих лектира.
И као да време између два цвета лептира
Заветне књиге зборе... А премало је мастила

Да опише призор што страсног поета бира,
Ни боје за тајни знамен пресветлога лика –
Таквога мајстора разборног што узнесе га лира
Ни модела достојног савршеног уметника!

Страшан је напор да речи не изгубе у гласју
Своју божанску моћ и искром светом проговоре.
Када подигну се завесе и часне двери отворе

Прхнуће све тајне анђеоске као плахе птице
За спас истине и лепоте у овоме царству
И сва природа ће показати своје друго лице!

при вид на не до след ност, у ства ри фак тич ка пе снич ка сло бо да, у 
не по сред ној је функ ци ји вр тло жне ор га ни за ци је ис ка за и зна че ња.

Че тр на е сти со нет, на ја ва „стра шног пре о кре та”, ха о са и мо гу-
ће апо ка лип се, ујед но је ве ли ча ње да на, бе ли не, тво ра штва, ог њи-
шта и ку ће, а по врх све га бе ли не, све тло сти све та:

Ако сам пе сник са мо ме ов де до вољ но има, у гла су
Би ља и во ћа, у цве ћу и тр њу. (...)

По сле мо ли тве них ин во ка ци ја пе сник се спашава гла сом што по-
но во бру ји хим нич но и пан те и стич ки.

Ма ги стра ле су, у скла ду с осве шта ном фор мом со нет ног вен ца, 
ре то рич ко-сим бо лич ки ре зи ме, бру ја ње пот чи ње но и усло вље но 
хар мо ниј ском схе мом и, на рав но, мно го гла сни удар.

Обрен Ри стић, пе сник упам ћен по на кло ње но сти сло бод ном, 
тек ме сти ми це ри мо ва ном сти ху и асо нан ци, а по го то ву пре пле ту 
мо ти ва (све до су да ра из ко јих вр ца ју искре по ет ског сми сла) ода-
брао је ста ру, осве шта ну фор му. У ста ри врч со не та улио је но во 
ви но осве до чу ју ћи се још јед ном као ства ра лац у ми ло сти Твор ца.
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Обрен Ри стић (Ти јо вац код Свр љи га, 1960). Ди пло ми ра ни еко но-
ми ста. За сту пљен у ан то ло ги ја ма. Пе сме су му пре во ђе не на ен гле-
ски, пољ ски, ма ке дон ски... До бит ник ви ше на гра да за књи жев но 
ства ра ла штво. Је дан од осни ва ча и пред сед ник Књи жев ног клу ба 

„Бран ко Миљ ко вић” у Кња жев цу. Је дан од осни ва ча и уред ни ка 
ча со пи са Бде ње. До са да об ја вио књи ге по е зи је: Сре ђи ва ње ути са ка  
(Кња же вац, 1996), На ис то ку, у Сер би ји (Бе о град, „Апо строф”, 2002), 
Уз не ми ре ни су све ти рат ни ци (Ва ље во, „Им пре сум”, 2006), Ис точ
но трој ство (за јед но са З. Ву чи ћем и Р. Вуч ко ви ћем (Бе о град, КД 

„Све ти Са ва”, 2007), Уз не ми ре ни су све ти рат ни ци, дру го из да ње (Бе-
о град, КД „Све ти Са ва”, 2008), Го спод је ве ли ки по е та / The Lord is a 
Gre at Bard (срп ско–ен гле ско из да ње, Ва ље во 2009) и Ве нац Твор цу 
(Бе о град–Кња же вац, „Апо строф” и КК „Бран ко Миљ ко вић”, 2009).

Жи ви у Кња жев цу и Ти јов цу.
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Горан Ђорђевић

ИЗ ДА ВАЧ КА ДЕ ЛАТ НОСТ ФЕ СТИ ВА ЛА

Као и прет ход них го ди на, а др же ћи се на че ла да је пе снич ки фе-
сти вал без из да вач ке де лат но сти са вр ше ни зло чин, Фе сти вал Смеде
ревска песничка јесен је ове го ди не об ја вио три на ест књи га. У еди ци-
ји Ме ри ди ја ни об ја вље но је де сет књи га.

Пе сме Асиса Са нијала објављене су на срп ском и бен гал ском 
је зи ку. Бен гал ски је зик је дру ги по бро ју говорника у Ин ди ји, 
земљи са бли зу јед ном ми ли јар дом ста нов ни ка. Са нијал је је дан 
од во де ћих пе сни ка Кал ку те. Књи гу Пе сме је са ен гле ског пре вео 
Дра ган Дра гој ло вић.

Сте ван Тон тић је дан је од зна чај них срп ских пе сни ка, ко ји је 
жи вео и ства рао у Са ра је ву и ра се ја њу (Не мач ка); са да по но во жи-
ви у Са ра је ву. Књи га Са ра јев ски ру ко пис – на срп ском и не мач ком 
је зи ку – за пра во је из бор из ши рег пе снич ког ру ко пи са. Тон тић је 
ду го го ди шњи са рад ник Сме де рев ске пе снич ке је се ни. 

Ру ски пе сник Сер геј Гло вјук представља се збирком Сла га ње 
вре ме на а Главјук је је дан од нај зна чај ни јих де лат ни ка на афир ми-
са њу, об је ди ња ва њу и ме ђу соб ном упо зна ва њу по е зи ја сло вен ских 
је зи ка. Аутор је ка пи тал ног се ри ја ла ан то ло ги ја по е зи ја сло вен-
ских на ро да. По кре тач је и ре а ли за тор број них су сре та и фе сти ва-
ла у Ру си ји и дру гим сло вен ским зе мља ма. Књи гу Сла га ње вре ме на 
пре ве ла је на срп ски Ве ра Хор ват.

Ра до мир Ан дрић је сва ка ко је дан од нај зна чај ни јих сло вен-
ских са вре ме них пе сни ка. О ње го вом де лу на пи са не су број не сту-
ди је, а пре во ђен је на ви ше од два де сет је зи ка. Књи гу Пре по зна ва ње 
са мо ће пре ве ла је на шпан ски Сил ви ја Мон рос Сто ја ко вић.

Ита ли јан ски пе сник Ни ко ла де Ма тео спа да у ред вр ло зна-
чај них са вре ме них пе снич ких ства ра ла ца Ју жне Ита ли је оку пље-
них око углед не из да вач ке ку ће SE COP – Edi zi o ni – Co ra to. Ње го ву 
књи гу Још увек сти хо ве пи шем пре вео је ду го го ди шњи са рад ник 
Фе сти ва ла Дра ган Мра о вић.

Љу би ца Рај кић је сва ка ко, да нас, нај зна чај ни ја и нај жи вот ни-
ја пе сни ки ња срп ског ра се ја ња. Ње на књи га Љу бав не пе сме о ра ту, 
ко ју је на ен гле ски пре вео Љу бо мир Зла та но вић сво је вр сна је хро-
ни ка, мо дер ним пе снич ким је зи ком об ли ко ва на, свих по ло ма, су-
но вра та, га ца ња по бес пу ћи ма и без на ђи ма и но вих прег ну ћа и 
уз ле та. Љу бав не пе сме о ра ту су под јед на ко и уни вер зал не и све вре-
ме не и жи вот у до след не, одр жи ве. 
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Радомир Андрић (Србија)

АПОКРИФ

Родио сам мајку
њене родитеље њишем
у колевци мојих костију

шапућем деди
језик ти се угасио
у лули ти неуништив жар говора

родио сам мајку синова
пре зачећа осуђених
на смрт

обновитељко
твој порођај траје
колико и мој живот

СЛЕПИ ПЕВАЧ

На левој па на десној страни
а највише на оној трећој правој
непостојећој сања да постоји
на врху мога сна на врху онога
који отвара очи у најгушћем мраку
пред огледалом у вавилонској
запаљеној библиотеци да би видео
уместо оног који не види кад је
сунце на истоку кад је на западу
али зна да велико живи у малом
да су у потомцима преци нашли
свој говор с ћутњом у складу
са оком што гори у сненом оку

Пе сни ки ња Љу би ца Рај кић је пре ве ла на срп ски књи гу ру-
мун ског пе сни ка Ро бер та Шер ба на Би о скоп у мо јој ку ћи, оства ре на 
у иро ниј ско-ур ба ном кљу чу сва ко дне ви це. Шер бан ко ји ства ра по-
ма ло скрај ну то (глав ни по сао му је из да ва штво) нов је и свеж глас 
за срп ског чи та о ца.

Пе сник Сло бо дан Ра ки тић уче ство вао је на пр вом Фе сти ва лу 
1970. го ди не као већ афир ми са ни пе сник. До сле дан и ис тра јан у 
нај фи ни јем тки ву и мно го звуч ју срп ског пе сни штва, обо га ћи вао 
га је, на до гра ђи вао и ство рио, не сум њи во, јед но од нај у те ме ље ни-
јих де ла у са вре ме ном срп ском пе сни штву. Књи гу Го до ви, стро фе 
пре вео је на ен гле ски Ла зар Ма цу ра.

Фран цу ски пе сник Жак Ре да спа да у ред нај зна чај ни јих пе-
сни ка са вре ме не фран цу ске књи жев но сти. По вред но ва њу фран-
цу ских књи жев них кри ти ча ра, спа да у ред Ива Бон фоа и Са ла ха 
Сте ти јеа (до бит ни ка на гра де Злат ни кључ Сме де ре ва). Он је ори ги-
на лан, са мо сво јан и уте ме љен глас са вре ме ног европ ског пе сни-
штва. Ње го ву књи гу Сек сти на о ре ци на срп ски је пре вео је дан од 
на ших нај бо љих пре во ди ла ца Ко ља Ми ће вић.

У еди ци ји Ме ри ди ја ни од сме де рев ских ауто ра за сту пљен је Го-
ран Ђор ђе вић. Ње го ву књи гу Ме те на гру ди ма на ен гле ски је пре-
вео Ла зар Ма цу ра

У еди ци ји Злат ни кључ као ју би лар на, 25. књи га, об ја вљен је 
из бор из ства ра ла штва ово го ди шње до бит ни це Злат ног кљу ча Сме
де ре ва, ја пан ске пе сни ки ње Ка зу ко Ши ра и ши, под насловом Ма ла 
пла не та. Из бор је са чи ни ла и пре ве ла на срп ски пе сни ки ња, про-
фе сор ка и пре во ди лац Ка јо ко Ја ма са ки.

У еди ци ји Злат ни кљу чић об ја вље на је се дам на е ста књи га, По
стој би на ра до сти, по зна тог деч јег пе сни ка Ла зе Ла зи ћа.

У еди ци ји Злат на стру на об ја вље на је 41. књи га са пе сма ма пет 
пе сни ка ко ји су ушли у нај у жи из бор.
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Сергеј Гловјук (Русија)

БРЗИ

Заборављена, ћушнута у страну, 
постаја дрема, чека воз у нади. 
Прођоше возови, без намере да стану. 
Трошна, задимљена станична зграда, 
рампа, прелаз, два семафора: мрзи
један другог, оба би побегла,
ћуте мрзовољно. Ал гле, тутњи брзи, 
прашина се дигла, на перон слегла.
А спарина попут лепљиве одежде
приања уз тело. Ветрић с виса 
међ путнике што дремају, дрежде 
доноси продоран, изненадни писак. 
Све се прену. А можда ће стати? 
Молиле су шине, а гипки ће звук 
точкова све тише јека понављати. 
Разобручи се ишчекивања круг. 
С клопарањем воз се заустави, 
Улазне двери сасвим раскрилио. 
Ту би свако да први се углави, 
звук многих гласова у један се слио. 
Ево га, крете; све већом брзином, 
пред очима лете поље, река, стазе. 
Бруји точкова челична чета, 
лете облаци, промичу путокази. 
Погледи чудно збуњени, изгубљени, 
блудели су антреом, ходником. 
Ветар је горе гудио о брзини
и нико више није чуо никог. 
А брзина расла је и расла, 
у окну се лица ледила у страви. 
Спадне ли спојка, праг се расклимата, 
не може више да се заустави.

Превела са руског Вера Хорват

Ра до мир Ан дрић (1944) ди пло ми рао 
је на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер-
зи те та у Бе о гра ду, глав ном гра ду Ср-
би је. До са да је об ја вио низ пе снич ких 
збир ки ко је, сред ње го вих мно го број-
них де лат но сти, по твр ђу ју оце ну да 
је реч о пра вом са вре ме ном кла си ку. 
У том сми слу ва ља ис та ћи бар Бу на ре 
Ра до ша Мо дри ча ни на (1973), али и би ло 
ко ју дру гу ње го ву књи гу, од ко јих је 
до бар део већ пре ве ден на ви ше је зи-
ка. Ње го ва по е зи ја му је за вре ди ла нај-
у глед ни је на гра де у зе мљи, као и не ке 
од нај це ње нијих у ино стран ству. Јед-
на ким за но сом ба ви се про зним ства-

ра ла штвом и књи жев ном кри ти ком. Уре ђи вао је ви ше књи жев них 
ча со пи са и ра дио је као уред ник за пи та ња књи жев но сти на др-
жав ном ра ди ју.

За овај пе снич ки из бор на шпан ском пре во ди тељ ка је иза бра-
ла не ке од нај леп ших Ан дри ће вих пе са ма, на во де ћи на кра ју сва ке 
од њих на слов из вор ни ка на срп ском.
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Горан Ђорђевић (Србија)

ГРОБ НАД МОРЕМ

3. Одбегло море

На овој адреси не станује више море
отпловило је у потрази за послом
Остала је само собица
где сваке вечери у месецу васкрснућа
слушамо његове сметене поруке
подједнако усплахирени
одгонетамо тај хропац 
посут уситњеним камењем
и светлуцавим песком у очима

На овој адреси не станују више галебови
одлепетали су за бродовима
оставили топла гнезда без потомства

На овој адреси не станују више рибе
ни црвићи, ни страшно досадни морски пси
ни најзамуљенији путеви до неископаних бродова
пуних духова, злата, античког вина, свиле
капетана са штулом што трупће нам над главама

На ову адресу не свраћају више ни поштари
са чеком неке заостале пензије
или рачуна за неисплаћену рату кредита
код нове светске банке

Овде је све, заправо, ново
и реклама игара на срећу 
светли и очаравајуће
пева у ноћи.

Сер геј Гло вјук је ро ђен 1958. у Дре зде-
ну (Не мач ка). За вр шио је Фи ло ло шки 
фа кул тет „Мак сим Гор ки” у Мо скви. 
По е зи ју је по чео да пи ше по сле за вр-
шет ка сред ње шко ле. 

Об ја вљи вао је у ча со пи су „Ли те-
ра тур на ја га зе та”, у ча со пи си ма „Мо-
сква”, „Мла дост” и дру гим ру ским и 
стра ним пу бли ка ци ја ма. Пр ва књи га 
пе са ма, Гу тљај об ја вље на му је у Мо-
скви 1991. го ди не, а дру га, По врат на 
тач ка, иза шла је у Мо скви 1997. го ди-
не. Пе сме су му пре во ђе не на не ко ли-
ко је зи ка, ме ђу ко ји ма су срп ски, ма-
ке дон ски, сло вач ки, ру мун ски, че шки 

и дру ги. У Ма ке до ни ји му се 1997. по ја ви ла збир ка под на зи вом 
„Угаљ” у пре во ду Га не та То до ров ског, а ње го ва књи га По врат на 
тач ка из а шла је у Ру му ни ји 2002. го ди не, у пре во ду Ду ми тру М. Јо-
на. У Ср би ји му је 2005. об ја вље на књи га пе са ма Про мај ни квар то ви 
у пре во ду Зла те Ко цић. 

Од не дав но, Сер геј Гло вјук је ини ци ја тор и аутор-са ста вљач 
се ри је ан то ло ги ја Сло вен ска по е зи ја ХХХХI / Из ве ка у век. У овој дво-
је зич ној се ри ји до са да је иза шло де вет то мо ва – ма ке дон ске, срп-
ске, бе ло ру ске, укра јин ске, бу гар ске, че шке, сло вач ке, хр ват ске и 
сло ве нач ке по е зи је. Об ја вљи ва ње ова кве се ри је је по ја ва без пре се-
да на у исто ри ји сло вен ске пи сме но сти. По ме ну ти скуп ан то ло ги ја 
пред ста вља бо гат ство са вре ме не по е зи је бли ских на ро да на до са-
да нај у те ме ље ни ји и нај пот пу ни ји на чин. Сер геј Гло вјук је по ча-
сни члан Удру же ња књи жев ни ка Ср би је, Ма ке до ни је и Цр не Го ре. 
Жи ви и ра ди у Мо скви.
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Никола Де Матео (Италија)

ВРЕМЕ ЋЕ МИ ДОПУСТИТИ

гануто
време ће ми допустити
дане
и сате
за разговор
са речима
неизговоренима
на местима
ништавила.

ЈОШ СТИХОВЕ ПИШЕМ

Неосетљив на наивна ласкања
уживам у тишини
овог студеног пролећа.
Нисам жељан богатства
зато још пишем риме
које ће мало њих читати,
мало ће њих мене читати.

СТРУЈЕ

Нема правила
за људске лудости
у скривеним просторима ума
пред затвореним очима глупости.
А море
није море мира,
ако има струје што се крећу
безданом очајања.
Зависна су од разговора
и од добре воље 
могућа људска 
чудеса.
Понекада, ћутање мора
голо јесте
и без снова.

Превео са италијанског Драган Мраовић

Го ран Ђор ђе вић је ро ђен у Ко ла ри-
ма код Сме де ре ва 16. ма ја 1952. го ди не. 
Основ ну шко лу и гим на зи ју за вр шио је 
у Сме де ре ву, а сту ди је ју го сло вен ских 
књи же но сти и срп ско хр ват ског је зи ка 
на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра-
ду. Пи ше пе сме, књи жев ну кри ти ку и 
ра до ве из исто ри је књи жев но сти. 

Књи ге пе са ма: По че так не де ље 
(1984), 29. април, Дру го вац (1985, 1995), 
Ра су та зе мља (1997, 1998, 1999), на ру-
мун ском (1998), на сло вач ком (2001), 
Сен тан дре ја и дру ге пе сме (2007), Сме де
ре во, се дам пе са ма на се дам је зи ка са се дам 
цр те жа (2009), Рас кр шћа (In cro ci) на ита-

ли јан ском (2009). При ре дио је мо но гра фи ју Пе снич ки кључ Сме де
ре во, 25 го ди на Фе сти ва ла Сме де рев ска пе снич ка је сен (1994), Из бор 
из ства ра ла штва за де цу Бра ни сла ва Ну ши ћа (1997), Де ла Вас ка По пе 
(2007). Пе сме су му за сту пље не у пре ко два де сет па но ра ма и ан то-
ло ги ја у зе мљи и ино стран ству и пре во ђе не на ен гле ски, фран цу-
ски, не мач ки, ру ски, шпан ски, ита ли јан ски, ру мун ски, сло вач ки, 
јер мен ски, пољ ски, ки не ски, грч ки, ма ке дон ски и тур ски је зик. 

Ва жни је на гра де: На гра да Сме де ре ва (1984, 1999), На гра да Ср бо
љуб Ми тић (1998), Ву ко ва на гра да  (2006), На гра да Ми лан Ра кић за 
пе снич ку књи гу го ди не (2008), Све то сав ска по ве ља (2009), На гра да 
Пе ро де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа (2009). 

Ду го го ди шњи је ди рек тор Ме ђу на род ног фе сти ва ла по е зи је 
Сме де рев ска пе снич ка је сен и уред ник дво је зич не пе снич ке би бли о-
те ке Ме ри ди ја ни. Жи ви у Сме де ре ву. 
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Љубица Рајкић (Румунија)

***

Ово је љубавна песма о рату.
Писана само за Истраживаче душа и тела наших. Јер она задише 
на вечност и заудара на смрт. Није за свакога.
Иначе, могу да вам кажем како хроничарка ове, готово наге ис-
повести, нема чиме да се прави важна. Она није ишла ни на алп-
ско, ни на нордијско скијање, није похађала никакве велнес цен-
тре, нити је практиковала стрељаштво, тенис, голф, сауне, фитнес, 
џогинг, маникир, педикир и остале женске радње.
Али је била у рату. И то не у било каквој војсци већ у оној у коју 
се не може ући добровољно. Ни полагањем испита. Не иде преко 
везе. Ни заслугама и урођеним вештинама. Нити подмићивањем.
У најелитнију армију с краја времена приступа се с личним бла-
гословом Архистратега Михаила, Велемученика Георгија и Светог 
кнеза Лазара. Они питају само Бога и никога више.
Сваки ратник те јединице има тачно 27 милиона и 263 непријатеља 
по глави. Наравно да међу њима нема повратника. Нико се не 
враћа жив. Све су битке изгубљене. Последња је победа. Толико.
Добила сам красте на коленима молећи их, помно, да ме пусте 
унутра.
Нема везе што се тај гест у позоришту зове уношење тацне.
Он је моје сунце на десној руци. Благочастив и уман, у првом реду, 
видљив је и изложен са сваке стране. Стојим иза њега и штитим му 
полеђину. Он је већ умирао неколико пута, нема више одакле. Ја 
сам ту да га заменим.
Да му зашијем распаран ред плетива речи, одсечену руку, кука-
вички ометан мејл, или, много чешће, разнету наду.
Да му уливам крв коју стално губи.
Кад ништа од њега не остане, да га направим целог, из почетка. 
Тражила сам дозволу да се о њему старам и у гробу. Да легнем по-
ред њега. Да и тамо будем срећна.
Може.
На то су пристали чак и мој муж, и његова жена.

Ни ко ла Де Ма тео ро ђен је у Па ле-
зеу (Ба ри) 1956. го ди не. Пи сао је по-
зо ри шне ко ма де и при ре дио књи гу У 
Па ле зеу се сла ви Све ти Ми хај ло, а 1999. 
штам па сво ју пр ву књи гу пе са ма Зим
ске жу ке, по том сле ди, 2001. го ди не, Ре
а ли стич ка но ве ла и 2002. при ча Се нил ни 
храст. Дру гу књи гу по е зи је, Хај дуч ка 
ду ша, об ја вљу је 2003, а већ 2004. Му ње 
у та ми, књи гу крат ких при ча о јед ном 
ме ста шцу у ср цу Пу ље. Бај ку Ста ри 
цвет за при ја те ља об ја вљу је 2005, док 
ав гу ста исте го ди не до би ја на ци о нал-
ну на гра ду за по е зи ју Зна ци при пад но
сти, ко ју до де љу је град Сан Ми ке ле. 

Тре ћу књи гу пе са ма, Шкољ ке и мо ре, об ја вљу је 2006. го ди не. Исте 
го ди не до би ја и на гра ду Ви ви са лен то у ме сту Кам пи Са лен ти ни 
код Ле ћа. Че твр ту књи гу по е зи је, Па пир не мр ви це об ја вљу је 2007, а 
збир ку Фраг мен ти из Пу ље 2008. За сту пљен у ан то ло ги ја ма. Об ја-
вљу је и у књи жев ној пе ри о ди ци Ита ли је.



М
ЕР

И
Д

И
ЈА

Н
И

55

54 55

• 
С

М
ЕД

ЕР
ЕВ

С
К

А
 П

ЕС
Н

И
Ч

К
А

 ЈЕ
С

ЕН

Слободан Ракитић (Србија)

ОКРЕЋЕМ ЛИЦЕ СВОЈЕ ТЕБИ, ГОСПОДЕ

Окрећем лице своје
теби, Господе.
 Гледам
како корачаш по води,
преко брегова,
изнад шума борових
узлећеш.
 Гледам
како се њишу кровови кућа наших
у облацима, високо,
расута гробља преко утрине.
Кроз шупље дечије кости,
као кроз двојнице,
ко то кога дозива:
мати дете своје
ил дете матер своју?

Црни хлебови
за браћу изгнану;
труло воће у котарицама
и на гранама;
црно млеко у зделама
и просо у ћуповима.
Црни лептири
из чаура излећу,
црне пчеле из кошница.
Ал лептири то нису,
ни пчеле то нису.

Над угашеним огњиштима
крваве вериге.

А пили смо рајску воду
и вино огњено;
златну пшеницу
и раж сејали.
Осмехивао нам се млади анђео
свакога јутра

Љу би ца Рај кић је ро ђе на 19. ја ну а ра 
1962. у ме сту Но ва Мол да ва, у ру мун-
ском Ба на ту. Ди пло ми ра ла је на Фи-
ло ло шком фа кул те ту, при За пад ном 
уни вер зи те ту из Те ми шва ра, на Од се-
ку за сло вен ске је зи ке и књи жев ност 
и ру мун ски је зик и књи жев ност 1984. 
го ди не; Ма ги стри ра ла, та ко ђе, на За-
пад ном те ми швар ском уни вер зи те ту 
на од се ку за ан тро по ло ги ју и лин гви-
сти ку, из обла сти срп ско- ру мун ских 
од но са, у 2003. го ди не; док то ри ра ла на 
те му Вас ко По па у ру мун ској књи жев но
сти 2008. го ди не. Об ја ви ла је следеће 
књиге: Ве тру на исти ну, пе сме, 1986; 

Tишина пред срп ску реч, пе сме, 1991; Бо гу иза ле ђа, пе сме, 1996; По ми
ло ва ње, пе сме, 1997; На у ка о илу зи ја ма (Şti i nţa de spre ilu zii), из бор пе-
са ма, дво је зич но из да ње (срп ско-ру мун ско), 1997; Во ље на у сло бод
но вре ме, пе сме, 2000; На срп ском, на том не по зна том је зи ку (Sârbeşte, 
întro lim bă ne cu no scu tă), збир ка пе са ма об ја вље на на ру мун ском је-
зи ку у пре во ду аутор ке, 2000; Јо ван Не бе ски, пе сме, 2003; lju bav na dla
nu.com, љу бав на по е зи ја, 2009; Сан, мо жда, из бор пе са ма, 2009; Vas ko 
Po pa – O fron ti e ră po e ti că, (Вас ко По па – По ет ска гра ни ца), мо но гра фи-
ја Вас ку По пи, док тор ска ди сер та ци ја на ру мун ском је зи ку, 2009; 
Вас ко По па – Ope re com ple te (Вас ко По па – Са бра на де ла) пре вод, 2010; 
Sârbeşte întro lim bă ne cu no scu tă (На срп ском, на том не по зна том је зи ку), 
по е зи ја на ру мун ском је зи ку, 2010; Ghi dul tu ri stu lui în Ba na tul mon tan 
(Во дич кроз пла нин ски Ба нат), ко а у тор, за јед но с проф. др На ди јом 
По то ча ну и Али ном Ал бу, у окви ру про јек та При ме ри до бре прак се 
у пре ко гра нич ном трај ном раз во ју, 2008; Би ља на Плав шић – Ma na ge
men tul đn cul tu ră; Curs de ma na ge ment şi mar ke ting în cul tu ră, пре вод, 
2002; На да По пов – Vârtejuri, пре вод пе са ма, 2002; Cu vi o a sa Pa rasche
va – пре вод Пет ка не Љи ља не Ха бја но вић Ђу ро вић, 2010.
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Сло бо дан Ра ки тић је ро ђен 30. сеп тем-
бра 1940. го ди не у Вла со ву, крај Ра шке. 
Основ ну шко лу за вр шио је у Ра шки, 
гим на зи ју у Но вом Па за ру. Од 1960. жи-
ви у Бе о гра ду. Јед но вре ме сту ди рао је 
на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду. 
Ди пло ми рао је на Фи ло ло шком фа кул-
те ту у Бе о гра ду, на гру пи за ју го сло вен-
ске и оп шту књи жев ност. Уре ђи вао је 
књи жев не ча со пи се Са вре ме ник и Ра шка. 
Био је члан пр ве ре дак ци је ко ја је по кре-
ну ла лист Књи жев на реч (1972). Од 1973. 
до 2007. ра дио је у За ду жби ни Или је М. 
Ко лар ца, као уред ник ка те дре за књи-
жев ност и је зик.Об ја вио је књи ге пе са-

ма: Све тло сти ру ко пи са (1967, до пу ње но из да ње 2009), Ра шки на пе ви 
(1968), Свет нам ни је дом (1970, до пу ње но из да ње 1979), Зе мља на је зи ку 
(1973), Пе сме о др ве ту и о пло ду (1978), Жуд ња за ју гом (1981), По то мак 
(1982), Основ на зе мља (1988, до пу ње но из да ње 1989. и 1990), Та пи је у пла
ме ну (1990, дру го из да ње 1991), Ду ша и спруд (1994, тре ће, до пу ње но и 
пре у ре ђе но из да ње 2005), Иза бра не и но ве пе сме (по го вор Пре дра га Р. 
Дра ги ћа Ки ју ка, 1998), Зе маљ ске сли ке и дру ге пе сме (из бор Бран ка В. Ра-
ди че ви ћа, 1999), Во де на сло ва (2000), Ју жна зе мља (иза бра не и но ве пе сме, 
2000), Пе сме (из бор и пред го вор Бо ја не Сто ја но вић-Пан то вић, 2002), 
Пло вид ба (иза бра не и но ве пе сме, 2003), По вра так кра ља (из бор, 2003), 
Мо ји тре ну ци (из бор, 2007), По то мак, но ви по то мак (2007); књи ге есе-
ја: Од Ита ке до при ви ђе ња (1985), Об ли ци и зна че ња (1994), Брат ство по 
Ор фе ју (2007); збор ник По е зи ја ро ман ти зма ју го сло вен ских на ро да (1978) 
и Иза бра на де ла у пет књи га (1994). При ре дио је пе снич ку за о став шти-
ну Де си ми ра Бла го је ви ћа и књи ге иза бра них пе са ма Ми ла на Ра ки ћа, 
Мом чи ла На ста си је ви ћа, Бран ка Миљ ко ви ћа, Де сан ке Мак си мо вић, 
Та на си ја Мла де но ви ћа, Сте ва на Ра ич ко ви ћа, До ре Пил ко вић, Ри ста 
То шо ви ћа, Ми ло ра да Ђу ри ћа, Да рин ке Је врић, Дра га на Ко лун џи је и 
дру гих. До бит ник је књи жев них на гра да: Ми лан Ра кић, Иси до ра Се ку
лић, Бран ко Миљ ко вић, Ла за Ко стић, Ко чи ће во пе ро, Јо ван Ду чић, Злат ни 
крст кне за Ла за ра, Злат ни бе о чуг, Де сан ка Мак си мо вић, Пе снич ко ус пе ни је, 
Змај Ог ње ни Вук, Од зи ви Фи ли пу Ви шњи ћу, Злат ни пр стен де спо та Сте
фа на Ла за ре ви ћа, По ве ља Мо ра ве, Сте фан Пр во вен ча ни, Шу шњар, Ин стел, 
Бо го ро ди ца Тро је ру чи ца, Ла зар Вуч ко вић, Злат ни Ор феј и Ву ко ве на гра де.

Извод из биографије

над Метохијом.
Сада ни имена својих
да се сетимо.
 Гледам
црног бивола на извору,
кентаура у пољу,
чауша на прагу кућном.

Зар си заборавио децу своју,
Господе?
Ком царству
да се приклонимо?

1982 (1986) 

ОДВИКАВАМ СЕ ПОЛАКО ОД ЖИВОТА

Одвикавам се полако од живота,
одвикавам се од љубави, љубави моја,
од свега што је сачињавало наш живот,
од твога лица, од дисања одвикавам се,
од хлеба и соли,
од чисте воде у бокалу,
од изласка и заласка сунца.

Свакога дана, из часа у час,
одвикавам се;
а ја као да сам с тобом
хиљаду година;
а ја као да сам с тобом
тек један дан.

Одвикавам се од дисања удвоје,
од дечјег жагора у дворишту;
осећам да полако одлазим
и удаљавам се од живота.

1990.
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Коју ништа не може угаснит – та лампа
што ме држаше на жалу док текла је река
с очима као кристал усред њеног блата? 
Без сумње моје око не беше довољно јако
да спречи ноћ да се свуд разлије црна
све до обале пуне подрхтавања мртвих.

Нека: видех, то увече би моја лампа јако
жарка мога живота ал’ никад река црна
неће је моћи пригушит испод блата мртвих. 

S. A. S.1

Из белине мора и уз сив сјај из ока,
искрсну стјуардеса, Афродита –
ил’ из бедра Боинга што се пење,
искри к’о Зевс кроз скандинавску плавет.

О богињо дугопрста и бока широка,
открих да сте у љубави нарочита,
ал’ и нежног етера отелотворење:
дивљак распаљени постајаше сапет,

Чист обожаватељ тога плотског сна.
Дуне, шуме и језера чедне Шведске
док дизасмо се у модро небо благо,

Ви нудисте ми то тело свечано до дна
наднето надa мном којим не успесте
да ми ублажите мој болни лумбаго.

Превео са француског Коља Мићевић

1 Шведска авио-компавија, pрим. pрев.

Жак Реда (Француска)

СЕКСТИНА О РЕЦИ

Мишљах да никад измеђ’ грана мртвих
неће згаснут зими увече та лампа
што би к’о упаљена и сред срца црна
и oдгурнута. Седео сам ту где река
наметаше тишину другој тишини јако
и у кристалном ваздуху свој дах блата.

Ал’ зашто муљати опет испод тог блата
на дну памћења пуног успомена мртвих,
старих дављеника чији зуби стежу јако 
дижућ јадну тајну? Плове док моја лампа
сја, и одлазе тамо где их односи река
на путу сада све до самог ушћа црна.

Пишем као што се тетура у сну сред црна
мастила горког и густог с плеснивошћу блата,
док ме валом без слабљења односи река
чије су обе обале пуне сенки: сенки мртвих.
Свакоме да се прекрсти служи мала лампа
која се гаси, а ја бих хтео да крикнем јако

Да ме сви чују. Али тишина стеже јако,
вода се шири, вечер је већ одвећ црна.
Да л’ видеше ипак кад је севнула лампа
коју вребах с другог жала? Усред блата
којим газим, речи су попут тела-мртвих
која у свoме нехајном току ваља река.

Мора да бех луд кад одох с реке: река
би ме да будем нем и чврст подржала јако
да опет упалим јадне огњеве мртвих
и да ме не плаше њине сенке и ноћ црна
која осваја сво небо обилношћу свог блата.
Да ли бих тако за друге ја био лампа
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Доста близак италијанским коренима с 
оче ве стра не, Жак Реда рођен је 1929. на 
исто ку Фран цу ске. Прву књигу, Амен, 
објавио је 1968, а потом четрдесетак 
наслова који су се појавили равноправно 
код издавача Фата Моргана и Галимар , 
код кога још увек обавља посао читача 
рукописа (рецензента). Та целина 
подразумева збирке песама и проза, 
више прича и неколико томова огледа 
посвећених књижевности и музици 
(Импровизатор, једно читање џеза), као и 
физици (Забавна физика, 2009), у форми 
наслеђеној од песника „научника” XVII 
и XVIII столећа.

Асис Санијал (Индија)

НЕУПОРЕДИВО

Небо ми је подарило неке снове, 
многи око мене светлуцају
задивљујућом светлошћу.
То су они које си ми ти дала.

Осећам их неупоредивим.
Цвеће цвета сваки дан, 
јер то природа жели, птице певају,
надошла река тече –
све је предодређено.

Захваљујући сумраку, 
све песме, плодови и цвеће
урониће у непознату таму.
Чудесни ехо шириће се 
магично по небу.

Ово је животна истина.
Питам се може ли ико стварно разумети 
значење живота,
чак и уз непрекидне покушаје? 
Цвеће, птице, вода реке, 
твоје лице –
рањиво је све.

Сигурно знам, једног дана, 
све ће бити сахрањено.
Знам да твој живот 
обдарује и обасјава
свуда и све.

Оно што сам икада имао 
никада се не може упоредити
са оним што си ми ти дала.

Превео са енглеског Драган Драгојловић
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Асис Са ни јал (As his Sanyal), ве ли ки 
бен гал ски пе сник, ро ђен је 1938. го-
ди не у Ми мен син гу, ме сту ко је се са-
да на ла зи у Бан гла де шу. По де лом зе-
мље, пре се лио се у Ин ди ју, у Кал ку-
ту, где се шко ло вао и оба вљао раз не 
по сло ве и од го вор не ду жно сти. Био 
је уред ник ве о ма це ње ног ча со пи-
са „Бен гал ска књи жев ност”, ко ји се 
штам па на ен гле ском. Об ја вио је ви ше 
де се ти на пе снич ких књи га на бен гал-
ском је зи ку, осам ро ма на, шест књи га 
при по ве да ка и де сет књи га кри ти ка 
и есе ја. Та ко ђе, об ја вио је не ко ли ко 
де се ти на књи га за де цу. Ви ше књи-

га пре ве де но му је на ен гле ски, на дру ге стра не је зи ке, као и на 
мно ге је зи ке у Ин ди ји. По ред то га, при ре дио је и два на ест ан то-
ло ги ја, као и из бор по е зи је „цр них пе сни ка” из Афри ке и Аме-
ри ке. Ин ди ја, зе мља са хи ља да ма го ди на ду гом ци ви ли за ци јом, 
кул ту ром и исто ри јом књи жев но сти, ни је са сво јом ли те ра ту ром 
ви дљи ви је при сут на у Ср би ји. Ако из у зме мо Ра бин драна та Та го-
ру, ве ли ког ин диј ског пи сца и до бит ни ка Но бе ло ве на гра де, ко ји 
је пи сао на бен гал ском је зи ку, ско ро да би се на пр сте јед не ру ке 
мо гли на бро ја ти ин диј ски пи сци ко је по зна је на ша чи та лач ка пу-
бли ка. Са ни јал је био ге не рал ни се кре тар Са ве за пи са ца Ин ди је. 
До бит ник је ви ше до ма ћих и стра них књи жев них на гра да и при-
зна ња. Уче ство вао је на мно гим књи жев ним су сре ти ма ши ром 
све та, а 2009. го ди не и на 46. ме ђу на род ним су сре ти ма пи са ца у 
Бе о гра ду, у ор га ни за ци ји Удру же ња књи жев ни ка Ср би је, ка да 
су му пр ве пе сме пре ве де не на срп ски је зик. За јед но са де ле га ци-
јом пи са ца из Ки не, то ком тра ја ња тих су сре та, по се тио је Сме де-
ре во. Жи ви у Кал ку ти. Ди рек тор је Свет ског фе сти ва ла по е зи је.

Роберт Шербан (Румунија)

КАКО БИХ МОГАО БОЉЕ ДА ПИШЕМ

јер да бих могао боље да пишем
лист хартије
наслањам на књигу

име аутора
покаткад избија
на површину
попут дављеника
и покушава да ме ухвати за руку

пишем све брже и брже и утиснуто
а речи попуњавају
као грудве земље
свежу хумку

ДВА ДОБРО ПРЖЕНА ЛЕШНИКА

у којој књизи
мислиш ти да бих волео да се нађем
го
преплануо
сав мршав
с извајаним мишићима по групама
с проширеним крвљу венама и артеријама
мушкарац у правом смислу те речи
што претвара брадавице дојки ма које жене
у два добро пропржена лешника

ниједна књига овога света није верна
али она што ти на лице пада и успављује те
било кад те та може ослепети

Превела са румунског Љубица Рајкић
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Ро берт Шер бан је ро ђен 4. ок то бра 
1970. го ди не у ме сту Тур н Се ве рин, Ру-
му ни ја. Жи ви у Те ми шва ру. Књи жев-
ник је, но ви нар, уред ник и во ди тељ 
еми си је за кул ту ру „Би бер на је зи ку” 
(ТВР Те ми швар), уред ник ча со пи са 

„Ori zont”, „Cor so”, „Po e sis in ter na ti o nal” 
и ди рек тор Из да вач ке ку ће „Bru mar”.

Пр ву збир ку пе са ма Fi re ste ca exa
ge rez (На рав но да пре те ру јем) објавио 
је 1994. го ди не и за њу до би о На гра ду 
за прву књигу Удру же ња књи жев ни ка 
Ру му ни је). Сле ди ле су збир ке Odyssex 
(Оди секс, по е зи ја 1996 ), Pi per pe lim ba 
(Би бер на је зи ку, збир ка ин тер вј уа, 1999, 

На гра да Те ми швар ске по дру жни це Удру же ња књи жев ни ка), Pe 
ur me le ma re lui flu viu / Auf den Spu ren des gros sen Stroms (Тра го ви ма ве
ли ке ре ке, ко а у тор, за јед но с No ra Iuga, Ioan S. Pop, Wer ner Lutz и 
Kurt Aebli, по е зи ја и про за, 2002 ), Ti mi ş o a ra în trei pri e te ni (Те ми швар 
у три при ја те ља, за јед но са Dan Mir cea Ci pa riu и Mi hai Zgon do iu, 
поезија, 2003, На гра да ча со пи са „Po e sis”), Car tea roz a co mu ni smu lui 
(Ро зе књи га ко му ни зма, ме мо ри ја ли сти ка, ко а у тор, 2004 ), A cin cea ro
a ta (Пе ти то чак, збир ка ин тер вј уа, 2004, На гра да Те ми швар ске по-
дру жни це Удру же ња књи жев ни ка), Bar za co nii / Anus da zu mal (про за, 
2005 ), Ci ne ma la mi neaca sa (Биоскоп у мо јој ку ћи, по е зи ја, 2006, На-
гра да ча со пи са „Ob ser va tor cul tu ral” за нај бо љу књи гу по е зи је за 
2006, На гра да Те ми швар ске по дру жни це Удру же ња књи жев ни ка), 
Athénée Pa la ce Ho tel (Ате не Па лас хо тел, ко а у тор, за јед но с Ale xan der 
Ha u sva ter, по зо ри ште, 2007 ), Oc hiul cu stre a ş i nă (Око са стре хом, пу-
бли ци сти ка, 2007 ), O că ru ţă încărcată cu ni mic / Ein kar ren be la den mit 
nichts (Јед на ко ла на то ва ре на ни чим, ко а у тор, за јед но с Ioan Es. Pop и 
Pe ter Srag her, по е зи ја, 2008 ). У Из да вач кој ку ћи „Pop” из Не мач ке 
об ја вио је збир ку пе са ма He im ki no, bei mir 2009. го ди не.

Пе сме Ро бер та Шер ба на об ја вљи ва не су у ча со пи си ма и ан то-
ло ги ја ма на срп ском, ен гле ском, фран цу ском, не мач ком, пољ ском, 
че шком, швед ском, дан ском, је вреј ском, арап ском, ма ђар ском је зи-
ку.

Пред сед ни штво Ру му ни је му је до де ли ло 2004. го ди не ти ту лу 
Ви те за ча сти.

Стеван Тонтић (Босна и Херцеговина)

ПОПРСЈЕ БРАНКА ЋОПИЋА

Са сарајевског трга пјесничких попрсја
једна глава понекад би загонетно нестајала –
бјеше то глава бајкописца
Бранка Ћопића.

Понекад би је типови киднаповали,
који пут би преноћила у полицији,
а каткад би лежала оборена наузнак,
смијешећи се одсутно добрим духовима у висини.

Кад би Ћопићеву главу макли с постамента,
и моја се увлачила у плитка рамена,
зебући да и сама не буде скинута,
или да не допадне гадних шака.

Кад би пак Ћопић лежао наузначке,
на постољу, ил у прашини испод њега,
осјећао сам се нешто боље:
обрисао бих му грч ужаса
(заједно с траговима голубијег измета)
са распуклог чела.

А кад би га поштоваоци испрсили, чврсто усправили,
знао сам да га поздравим у мимоходу,
понеки молитвени стих кажем,
охрабрим ту чаробну главурду да издржи,
и обрнем своју, из опасне шетње,
носећи је, мирна крока, у какав заклон,
или под кров каква добра знанца,
ако је још на животу. 
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Сте ван Тон тић ро дио се 30. децембра 
1946. код Сан ског Мо ста, БиХ. Сту-
ди рао је фи ло зо фи ју и со ци о ло ги ју у 
Са ра је ву, где је по том нај ду же ра дио 
као уред ник у из да вач кој ку ћи. Од ма-
ја 1993. до кра ја 2001. жи вео у ег зи лу у 
Не мач кој. Да нас по но во жи ви у Са ра-
је ву као сло бод ни пи сац.

Пе снич ке збир ке (из ме ђу оста-
лих): На у ка о ду ши и дру ге ве се ле при
че (Са ра је во, 1970), Ху лим и по све ћу јем 
(Бе о град, 1977), Цр на је ма ти не дје ља 
(Бе о град, 1983), Праг (Са ра је во, 1986), 
Са ра јев ски ру ко пис (Бе о град 1993, 1998), 
Бла го слов из гнан ства (Ба ња Лу ка, 2001), 

Све то и про кле то (Но ви Сад, 2009). Тон тић је об ја вио и ро ман Тво је 
ср це, зе ко (Бе о град, 1998), те ан то ло ги је Но ви је пје сни штво Бо сне и 
Хер це го ви не (Са ра је во, 1990) и Мо дер но срп ско пје сни штво (Са ра је во, 
1991).

Ње го ва де ла пре ве де на су на ви ше стра них је зи ка. До бит ник 
је углед них књи жев них на гра да у Бо сни и Ср би ји. У Не мач кој му 
је до де ље на на гра да  Ба вар ске ака де ми је ле пих умет но сти те на-
гра да гра да Хај дел бер га „Књи жев ност у ег зи лу” (за „сна жно об ра-
чу на ва ње са стра хо та ма ра та и си ту а ци јом ег зи ла”).



67



У
Ч

ЕС
Н

И
Ц

И
 Ф

ЕС
ТИ

ВА
Л

А

69

6968

Љу би ца (Пе рић) Зла то вић (Србија)

БАЛАДА О МАРИ БРАНКОВИЋ

Прати је сенка Гојковице
остаће у темељу града
и док се на пут спрема
златна јабука у Дунав пада

На истоку помор
јутра јој од пепела
и док се на пут спрема
слуша себарска опела

Сантом јој окован сан
не ресају врбе
и док се на пут спрема
њен витез је покопан

Тешка јој је спрема
тешки наковањ чује
коме је залог
и ко јој по срцу кује

Пустош је иза пожара
у сну јој шкрипе харемска врата
лице би испод пешчаног зара
да никад не види два брата

Скадар је на Дунаву
узидана је Мара
и траје Смедерево престоница
у каменим грудима гнездо савила ластавица
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Љубивоје Ршумовић (Србија)

ЉУБАВНИ ЈАДИ

ПРВИ

ОНА: Напиши ми прво писмо
 Љубавно ил нељубавно
 Мени да га поштар носи
 Да је твоје то је главно

ОН: Може ал не може јавно

ОНА: Напиши ми друго писмо
 Да га читам осам дана
 Да деветог дана кажем
 Он је лаф и нема мана

ОН: Преписаћу из романа

ОНА: Напиши ми нежно писмо
 Стави плави цвет унутра
 Или јесмо или нисмо
 Да ме буди сваког јутра

ОН: Може али мало сутра

ЧЕТВРТИ

ОН: Ја немам фрке и немам бриге
 Јер имам вокмен и имам књиге

ОНА: Ал ти срце вене
 Пошто немаш мене

ОН: Немам уопште никакве тајне
 Јер имам школске другаре сјајне

ОНА: С ума ћеш да скренеш

Љу би ца (Пе рић) Зла то вић (Сме-
де ре во, 1942) де тињ ство је про ве-
ла у по ду нав ском се лу Удо ви це, 
гим на зи ју учи ла у Сме де ре ву, а 
сту ди је ју го сло вен ске и свет ске 
књи жев но сти за вр ши ла на Фи-
ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра-
ду (1966). Као про фе сор ра ди ла у 
Гим на зи ји у Ба бу шни ци (1966), а 
по том (1966–1971) жи ве ла у Ши-
бе ни ку и ра ди ла у основ ним шко-
ла ма у се лу Ер ве ник (Книн) и Ду-
бра ви ца (Скра дин). Године 1971. 

вра ћа се у род но Сме де ре во, ра ди као про фе сор срп ског је зи ка и 
књи жев но сти у Тех нич кој шко ли до 2000, ка да је пен зи о ни са на. 
Члан је Удру же ња књи жев ни ка Ср би је. Уче сник је мно гих пе снич-
ких ма ни фе ста ци ја. 

У све ту по е зи је огла си ла се књи гом Име не ре кав (Књи жев ни 
клуб Сме де ре во 1988). За тим из ла зе збир ке пе са ма: Не ви дљи ви кор
ми лар (Пар те нон, Бе о град, 2001), Бде ња (Књи жев ни клуб Сме де ре-
во, 2003). 
До бит ник је Злат не стињ ске ро зе те (Тр сте ник), I на гра де на По ет-
ској по зор ни ци у Ћу при ји, Сме де рев ског Ор фе ја и дру гих награда. 
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Љу би во је Ршу мо вић ро ђен је у Љу би-
шу, на Зла ти бо ру, 3. ју ла 1939. го ди не. 
Пр ве пе сме је об ја вио као гим на зи ја лац, 
1957. го ди не, нај пре у ужич ким „Ве сти-
ма“, а за тим у „Књи жев ним но ви на ма“. 
1965. за по слио се у Ра дио Бе о гра ду, у 
ре дак ци ји про гра ма за де цу. Ра дио еми-
си је Уто рак ве че – ма шта ми ре че, Су бо
том у два, До бро ју тро де цо. 1968. пре ла-
зи у Те ле ви зи ју и ра ди по зна те се ри је: 
Дво глед, Хи ља ду за што и Хај де да ра сте мо. 
Као те ле ви зиј ски по сле ник на пи сао је, 

ре жи рао и сни мио пре ко шест сто ти на еми си ја. Јед на од нај по пу-
лар ни јих се ри ја за де цу „Фа зо ни и фо ре“ има ла је сто че тр де сет 
две епи зо де. Об ја вио је 72 књи ге, углав ном за де цу. Нај по зна ти ји су 
му на сло ви: Ма шта ми ре че, При чан ка, Пе ван ка, Још нам са мо але фа
ле, Ве сти из не све сти, Не ви дљи ва пти ца, До мо ви на се бра ни ле по том, 
Се ве ро за пад ни кро ко дил, Бу квар деч јих пра ва, Три чво ра на тре па ви ци, 
Тај на ле де не пе ћи не, Бе ли па ке ти и Сун ча ње на ме се чи ни. У По зо ри-
шти ма је из во ђе но ви ше ње го вих де ла: Шу ма ко ја хо да, Не ви дљи ва 
пти ца, Ба ба Ро га, Ро кен рол за де цу, Успа ва на ле по ти ца, Ау, што је шко
ла згод на, У ца ра Тро ја на ко зје уши, Сне жа на и се дам па ту ља ка... До-
био је књи жев ние на гра де: „Не вен“, „Мла до по ко ле ње“, На гра ду 
Зма је вих деч јих ига ра, Бран ко ву на гра ду, Ок то бар ску на гра ду гра-
да Бе о гра да, Го ра но ву пла ке ту, Ву ко ву на гра ду, на гра ду По ли ти-
ки ног за бав ни ка за књи гу „Три чво ра на тре па ви ци“. Пр ви је до-
бит ник на гра да: „Ду шко Ра до вић“ уз ти ту лу „Са рад ник Сун ца“, 

„Ми ро слав Ан тић“, за књи гу Бе ли па ке ти и на гра де Принц деч јег 
цар ства Та ма рис, у Ба ња Лу ци 2009. До био је, та ко ђе, и две за па же-
не ме ђу на род не на гра де: „Пу ља“ у Ба ри ју, за це ло куп но ства ра ла-
штво за де цу, и на гра ду УНЕ СКО-а за Бу квар деч јих пра ва, на свет-
ском кон кур су за књи гу ко ја про па ги ра мир и то ле ран ци ју. Де ла 
су му пре ве де на на ви ше стра них је зи ка. Аутор је три уџ бе ни ка за 
основ не шко ле: Де ца су на род по се бан – (дру ги раз ред), за из бор ни 
пред мет Гра ђан ско вас пи та ње, и Азбу квар и Пи сме нар за пр ви раз-
ред. Упо ре до са књи жев ним ра дом ба вио се и спор том. Осни вач је, 
так ми чар, и пр ви пред сед ник Ка ра те клу ба „Цр ве на зве зда“. Од 
1986. до 2002. био је ди рек тор По зо ри шта БО ШКО БУ ХА. Је дан је 
од осни ва ча и пр ви пред сед ник Од бо ра за за шти ту пра ва де те та 
Ср би је, при ор га ни за ци ји При ја те љи де це Ср би је. Ви ше ни је члан 
Удру же ња књи жев ни ка Ср би је.
Жи ви и ра ди на Сло бод ној те ри то ри ји, не да ле ко од Бе о гра да. 

 Пошто немаш менеш
ОН: Ја имам кино и имам те-ве
 И имам љубав ћалца и кеве

ОНА: Ко ће да те прене
 Да потражиш мене

ОН: Имам слободу одавде до неба
 Ја баш све имам што мени треба

ОНА: Са срцем од стене
 Можеш и без мене

ПЕТИ

ОНА: Можда ћеш ми рећи да сам шизика
 Али од тебе дража ми је физика

ОН: Кад ме видиш сруши те олуја
 За тебе сам електрична струја

ОНА: Рећи ћеш ми да сам лева патика
 Ал досадан си као математика

ОН: Ваљда ти је јасно да сам за те
 Једначина са три непознате

ОНА: Можда ћеш ми рећи да сам мафија
 Ал тежак си ми као географија

ОН: Ти глумица школа позорница
 За тебе сам река понорница

ОНА: Можда би те требало по туру
 Бежиш ко да волиш фискултуру

ОН: И даље ћеш ићи кући сама
 За тебе су коњи с хватаљкама



У
Ч

ЕС
Н

И
Ц

И
 Ф

ЕС
ТИ

ВА
Л

А

75

74 75

Ра ди во је Ра ле Да мја но вић (1960) 
– пе сник, са ти ри чар, афо ри сти-
чар, ка ри ка ту ри ста, књи жев ни и 
ли ков ни кри ти чар, ан то ло ги чар. 
Об ја вљи вао у до ма ћим и стра ним 
ли сто ви ма и ча со пи си ма, као и на 
про гра ми ма ра ди ја и телевизије. 
За сту пљен у збор ни ци ма и ан-
то ло ги ја ма са вре ме не са ти ре и 
по е зи је, као и ка та ло зи ма са вре-
ме не ка ри ка ту ре, код нас и у ино-
стран ству. Ка ри ка ту ре ко лек тив-
но из ла гао на Ша бач кој чи ви ја ди 
2008, Ве ли кој из ло жби ПЈЕР 2008. 

у Бе о гра ду и дру гим гра до ви ма Ср би је, као и на Ме ђу на род ном 
фе сти ва лу ху мо ра и са ти ре Злат на ка ци га (Кру ше вац, 2009).

Књи ге: Сти дак, афо ри зми (1996), Трип тих о по врат ку, по е зи ја 
(1999), Ме сец ме др жи буд ним / The moon ke eps me awa ke, ха и ку (2003), 
Ја ха ње на ти гру, афо ри зми (2010). При ре дио ан то ло ги ју са вре ме ног 
срп ског афо ри зма (Сме де рев ски афо ри стич ки круг) Ру жа на ти
та ни ку (2002). 

Ва жни је на гра де: Ра до је До ма но вић, за са ти рич ну по е зи ју – В. 
Пла на, 1997; пе снич ка на гра да Сме де рев ски Ор феј – Ме ђу на род ни 
фе сти вал по е зи је Сме де рев ска пе снич ка је сен, 1998; Злат на чи ви ја – Ју-
го сло вен ски кон курс за при чу – Ша бац, 1999, 2000 и 2001; На гра да 
гра до на чел ни ка As hiya / Mayor of As hiya Award – за тра ди ци о нал ни 
ха и ку на Ин тер на ци о нал ном ха и ку фе сти ва лу у Ја па ну, 2001; The 
Se cond In ter na ti o nal Ha i ku fe sta 2001; пе снич ка на гра да Наш глас – Ме-
ђу на род ни фе сти вал по е зи је Сме де рев ска пе снич ка је сен, 2005; пр ва 
на гра да за афо ри зам – Ша бач ка чи ви ја да 2006; пр ва на гра да за афо-
ри зам – Кра гу је вац, 2007; Жи во јин Па вло вић Жи ки шон – Па ра ћин, 
2008. 

Се кре тар Ме ђу на род ног фе сти ва ла по е зи је Сме де рев ска пе
снич ка је сен (2002, 2003) и уред ник не ко ли ко из да ња књи га у еди ци-
ји Злат ни кључ и Злат на стру на. Се кре тар и уред ник Књи жев ног 
клу ба Сме де ре во (од 2004. до 2006). Био је по кре тач и уред ник са-
ти рич не ру бри ке Стра га Сме де рев ске сед ми це. Пре во ђен на ен гле-
ски, ру ски, шпан ски, ја пан ски и ма ке дон ски је зик. Члан је Удру же-
ња књи жев ни ка Ср би је, Ха и ку удру же ња Ср би је, Ор га ни за ци о ног 
од бо ра Ме ђу на род ног фе сти ва ла по е зи је Сме де рев ска пе снич ка је сен 
и жи ри ја за пе снич ку на гра ду Сме де рев ски Ор феј. 

Жи ви и ства ра у Сме де ре ву.

Радивоје Рале Дамјановић (Србија)

БЕЗ ЗАКЉУЧКА

Мисао о смрти
походи ме често

Одлазе
драги и недоречени

Године
збрајам и одузимам

Вагам
Смисао и Бесмисао

Бесмисао претеже
Стеже

Веру Наду Љубав
панично призивам

Премлад
о смрти размишљам

Престар
размишљам о животу
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Ран ко Ви дов Ђи но вић ро ђен је 1. маја 1962. го ди не у Рат ков цу код 
Ора хов ца. Об ја вио сле де ће књи ге по е зи је: Ме тох у пла ме ну, Мо ле
бан, При знај да си не вин, драм ски текст Ме то хи ја.

На гра де: Кон дир Ко сов ке де вој ке, Ла зар Вуч ко вић, Гри го ри је Бо
жо вић, По ве ља Пе снич ко Ус пе ни је, Ла зар Кујунџић, Пе сме су му об-
ја вљи ва не у мно гим ли сто ви ма и ча со пи си ма, ка ко у зе мљи, та ко 
и ино стран ству. Пре во ђен је на ру ски, бе ло ру ски, грч ки, пољ ски, 
ита ли јан ски, фран цу ски и др. је зи ке. Тре нут но је пот пред сед ник 
Књи жев ног дру штва Ко со ва и Ме то хи је, члан Удру же ња књи жев-
ни ка Ср би је и Удру же ња пи са ца Ре пу бли ке Срп ске. До 13. ју на 
1999. год. жи вео у Ђа ко ви ци. Да нас жи ви као из гна ник у Бе о гра ду.

Ран ко Ви дов Ђи но вић (Србија)

ВИТЛЕЈЕМАЦ НОСИ ДРВА

Не вјеруј ми пјесмо моја
У слогове кад те слажем
Ко рањеник после боја
Не умијем ријеч да кажем

Остављен у помрачини
Луна лажне зраке даје
Под заклетвом сам истини
Ко те љуби тај и траје

Сунцопреља ријеч је прва
Ја те варам моја пјесмо 
Витлејемац носи дрва 
И без дома кућа јесмо.

ОРАХОВАЦ

Ко изађе на улицу
Пише себи смртовницу
Свака кућа катакомба
Иза угла чека бомба
Не касни на сталној смотри
Луди снајпер лудо мотри
Ко десет минута шета
Издваја се као мета
Увијек спреман вод стрељачки
Чека знак на црној тачки
Кроз оптички нишан гледа
Најбоље је све од реда
Напише се два гробара
Пијућ крв са тротоара
Порта цркве ново гробље
Поређано у ред робље
Остатак од Ораховца
Није скинут са конопца
Логор смрти прве класе 
О Србијо јави нам се
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Жељ ко Ђу рић је ро ђен 3. септембра 1965. у Ва ље ву. Шко ло вао се 
у Ла за рев цу, а Бо го слов ски фа кул тет за вр шио у Бе о гра ду 1996. На 
истом фа кул те ту, од бра нио ма ги стар ски рад на те му из те о ло ги је 
све тог Ата на си ја Ве ли ког. Слу жио као па рох у Де спо тов цу (1996), 
Ати ни (2000-2003) и у Сме де ре ву (од 1997). Од 2003. пре да је те о ло-
ги ју ико не на Ака де ми ји СПЦ за кон сер ва ци ју и об но ву жи во пи са. 
Из штам пе су му иза шле две сту ди је: Со ти ри о ло шке прет по став ке 
уче ња све тог Ата на си ја Алек са нр  Дриј ског о ства ра њу све та и ра ђа њу 
Си на (Бо го слов ски фа кул тет СПЦ и Гим на зи ја у Сме де ре ву 2003) и 
Свет идо ла и вас кр се ње у Хри сту по све том Ата на си ју Ве ли ком (Ин-
фор ма тив на слу жба СПЦ у Бе о гра ду и Гим на зи ја Сме де ре во, 2004), 
као и три књи ге по е зи је: Та ла си (На род на би бли о те ка Сме де ре во, 
2007), Свет ко ји не ста је и свет ко ји на ста је (Ака де ми ја СПЦ за кон-
сер ва ци ју и об но ву жи во пи са, 2008) и Сле пи во и дру ге пе сме (  Ака де-
ми ја СПЦ за кон сер ва ци ју и об но ву жи во пи са, 2010).

Пе сме об ја вљи вао у Књи жев ним но ви на ма и грч ком ча со пи су: 
Eno ri a ki po ria. Уче ство вао на пре ко сто три де сет груп них из ло жби 
умет нич ких фо то гра фи ја у зе мљи и ино стран ству. На гра ђи ван је 
пре ко 40 пу та за по је ди нач не, и фо то гра фи је у ко лек ци ји. Имао је 
са мо стал не из ло жбе фо то гра фи ја у Сме де ре ву, Пан че ву, Мла де-
нов цу и Омо љи ци. Као пред став ник Ака де ми је СПЦ из Бе о гра да, 
уче ство вао на из ло жбама ико на у Мин хе ну у га ле ри ји Ga stajg, као 
и Бо сто ну и Њујорку, у цр кве ним оп шти на ма на ших по ме сних цр-
ка ва Њујорка. Жи ви и ра ди у Сме де ре ву.

Жељ ко Ђу рић (Србија)

БАЛАДА О РАСЛАБЉЕНОМ

Много нас је раслабљених
Много нас је расејаних
Остављених
Кад ћеш стићи Господе
Кад ћеш стићи код Овчијих врата

Гле баладу пишем Ти
О роду нашем раслабљеном
Имадосмо некад слуге Твоје
Светила да не скренемо

А данас
Раслабљење
Опустеле њиве извори усахли
Пустињом овом вучемо траг
Прежедни
Поново нас Господе пустињом кушаш
Гле злата телади посвуда расута

Сакупи нас пробуди нас
Оживи нас Господе
Бањом Твојом Витездом
Заустави раслабљење
Подај души измирење

Чоека нема, нема чоека ТВОГ
Нигде човека Твог
У овој земљи страној
Пошаљи нам чоека руке, да нам руке пружи
Да подигне раслабљење

Дуго смо лутали Господе
Све су нас болести сустигле
Наша су пролећа студена
Дуге су зиме скриле образе
Човека нема у дубокој ноћи тој

Нигде трага Твог
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Да ни ца Да на До дић, ро ђе на 
1954. го ди не у Ми лу тов цу код 
Тр сте ни ка, ди пло ми ра ла на Фа-
кул те ту по ли тич ких на у ка у Бе-
о гра ду. Жи ви и ра ди у Па ри зу. 
Њена пр ва са мо стал на збир ка 
по е зи је об ја вље на је 1998. године 
(Са мо стих у из да њу Ву ка Ка рад-
зи ћа из Но вог Бе о гра да). Па ри ска 
свитања об ја ви ла је код из да вач ке 
ку ће ГНО СОС 2003, у Бе о гра ду. 
Плат но вре ме на – из да вач ГНО-
СОС 2005, Бе о град. Њена по е зи ја 
је пре ве де на и об ја вље на у Бу гар-
ској и Ма ке до ни ји у ли те рал ним 
ча со пи си ма, као и у Ср би ји. Та ко-
ђе је за сту пље на у мно гим ан то-

ло ги ја ма. До бит ни ца је на гра да за по е зи ју, као и Злат не знач ке 2008. 
од Кул тур но про свет не за јед ни це за рад и ства ра ла штво ко ју јој 
је до де ли ло Ми ни стар ство за ди ја спо ру Ре пу бли ке Ср би је. Члан 
је Удру же ња књи жев ни ка Ср би је и Удру же ња Сед ми ца из Франк-
фур та, чи ји је и са рад ник. По кре тач и уред ник Са бо ра срп ских пе-
сни ка ди ја спо ре, ко ји се одр жа ва сва ке го ди не у Па ри зу у окви ру 
ма ни фе ста ци је Пе снич ко про ле ће, ак тив но уче ству је у кул тур ним 
до га ђа њи ма на под руч ју Париза, где жи ви и ра ди.

Даница Дана Додић (Српска песникиња из Париза)

ГРОБ НЕЗНАНОГ ЈУНАКА

Непознати војник вечно спава
Под капијом тријумфа звезданих булевара
У ватри рата и смрти
Непрепознатљиви осташе твоји пути.

Свако вече пламен пале
Да засветле ходници таме
Ни блиског, човек прође Паризом и сврати
Безименом војнику почасно се поклони
У име својих хероја незнаних.

СЕНКА

Била сам сенка
На твоме телу
Под прстима скривала се
Додиром међу порама
Лутала незбринута, мицала се.

Била сам цвет
У башти негована,
Јесен се шетала стазама
Преливала зеленило бојом сутона,
Зима је разливала свежину
Пољубац се следио, чекао је пролеће.

Хтела сам бити звезда
Да светлуцам у тами
Радовала се у привиђењу
На далеким друмовима,
Са две речи потонух бескрајем
У дамарима срца
Сенка нас је покрила.
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Дра ган Дра гој ло вић ро ђен је у Пи ли-
ци код Ба ји не Ба ште. Сред њу шко лу 
за вр шио је у Ужи цу, а ди пло ми рао је и 
ма ги стри рао на Еко ном ском фа кул те-
ту у Бе о гра ду. Об ја вљи вао је ра до ве из 
обла сти еко ном ског раз во ја и ре ли ги је.

До са да је об ја вио књи ге пе са ма: 
Ку ћа на са ту не бе ском, 1974; Ми мо хо ди, 
1976; Тре ће ли це ра та, 1978; Ста ни шта, 
1983; Ста бло не ви дљи ве го ди не, 1986; Дру га 
стра на не ба, 1986; Ка лен дар сно ва (би бли-
о фил ско из да ње, Збир ка Би шку пић, За-
греб), 1987; Сун це из над Шу ма ри ца, 1987; 
Не бе ска Ср би ја, 1990; Књи га љу ба ви, 1992 
дру го из да ње 1995; За ви чај смр ти, 1994; 

До зи ва ње Бо га, 1995-1997 (че ти ри из да ња); Иза сед ме го ре, 1997; Иза
бра не пе сме, 1997; На астрал ним ка пи ја ма, 1998; Усме на по вест за бо ра ва, 
2001; Гла со ви да љи не, 2005; Иза бра не пе сме, 2006; Књи га љу ба ви и дру ге 
пе сме о љу ба ви (из бор љу бав не по е зи је), 2008. и Тра го ви на шег жи во та, 
2008. Књи ге пе са ма пре ве де не и об ја вље не на стра ним је зи ци ма: 
Ми мо хо ди, ал бан ски, 1983; из бор из књи га Ста бло не ви дљи ве го ди
не и Дру га стра на не ба, ма ке дон ски, 1988; Књи га љу ба ви, ру мун ски, 
Те ми швар, 1996; не мач ки, Бер лин, 1997; ита ли јан ски, Ба ри, 1997; 
ен гле ски, Мел бурн, Аустра ли ја, 2000; До зи ва ње Бо га, ита ли јанки, 
1996; не мач ки, Ци рих, Швај цар ска, 1997; ен гле ски, Чи ка го, САД, 
1998; на ру мун ском пре ко Ин тер не та, 1999. и у Грч кој, 2007; За ви чај 
смр ти, ен гле ски, Бе о град, 1997; САД, 2008; Ки на, 2009 и у Тур ској, 
дво је зич но (тур ски и ен гле ски), 2009; Хи лан дар ско хо дошча шће, об-
ја вље но у Грчкој као дво је зич но из да ње – на грч ком и ен гле ском, 
2008; Тра го ви на ших жи во та, САД, 2010. У ино стран ству су му до са-
да об ја вље не две књи ге иза бра них пе са ма, и то: Se lec ted Po ems (Иза
бра не пе сме), ен гле ски, Мел бурн, Аустра ли ја, 2001. го ди не и у Ки ни 
књи га иза бра них пе са ма под на сло вом Пти ца из над Ред Хи ла, 2006. 
го ди не. По ред ових књи га, пе сме су му пре вође не на ви ше од два-
де сет стра них је зи ка. За сту пљен је у ви ше из бо ра и ан то ло ги ја срп-
ског и ју го сло вен ског пе сни штва у зе мљи и у ино стран ству.

По ред дру гих, до био је на гра ду Књи жев не омла ди не Ср би је 
на ано ним ном кон кур су за пр ву књи гу; на гра де: Ми лан Ра кић, Дра
и нац, Злат ни бе о чуг Бе о гра да и Ву ко ва на гра да. За књи жев ни рад до-
био је при зна ња у Аустра ли ји и у Грч кој. Ре до вни је члан Европ ске 
пе снич ке ака де ми је.

Управ ник је За ду жби не Иве Ан дри ћа у Бе о гра ду. 

Драган Драгојловић (Србија)

МАНАСТИР МАНАСИЈА

Ту је Богородица са дететом у наручју, 
а Пантократор је у врху куполе,
најближе небу,
ту су светитељи и трагови пожара,
људска нада претворена у слепе очи,
изгребана лица
на зидовима по којима су векови умирали,
ту су освајачи са истока,
освајачи са запада,
укрштена копља и топузи,
историја записана у ветру,
у неписменом времену
ограђена зидовима који нису могли
да је сачувају.

Ресавска школа је ту, без крова, без прозора.
Монах испосник отишао је без поздрава
и заборавио
књигу отворену и ненаписану.

Ту су очи које не умеју да кажу шта виде, 
и невидљиве одаје што воде
у тајне просторе душе,
ту је оно за чиме трагамо
а загубило се у нама.

Ту су ћутљиви анђели и звона, 
гласне и нечујне молитве,
и камен, и камен,
ноћу звезде, ветар и небо. 
Не смемо да питамо где је Бог.
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мора опстати кула с каменом
угаоним – ма насред таласа 
                                    узрасла
ма је тек бор раменом носи 
света мајко од спаса

У теби светлост појање мирис  
молитва као стуб се исправља
ја склапам руке – ти своје шири

узносим таласе – ти их примири
струне затегни на овој лири
напрслој од тшеславја

Почуј 
заступи 
умилостиви 

владичице од здравља

Зима на Мурану

Нигде ничег 
Никаквог звука нема
Ноћ као огромна мачка
склупчана светлуца
                              дрема
                   
Мајстор с Мурана ћутке
хлади вреле лампионе
Црвени! Зелени! Жути! 
Како се жари и сија
сваки од њих док се врти

Божићно дрвце се нија
док се син младенац смеши
из колевке са луком
и сјајном куглом у руци 
ко јабуком

Вера Хорват (Србија)

ЗИМА У ВЕНЕЦИЈИ  

Света Марија од Здравља

Са сене што тихо склизну низ воду
ступам на уски рт твог славља
са дна – куполи, са чуна броду    
из несанице до узглавља –  
                              одмора мора

Ево ме на доњем степенику 
степенику – светионику 
што већ се дуго из магле јавља
света мајко од здравља
                                        од бора

Опрости мајко што тек по дажду 
а не у доба сунчана плавља
Док цару царево и дуг дужду –    
погубих што ти дати справља’ 
            те гора

и боса ступих  Са свим што страдује
странствује и с муком се обнавља
поново учим да ти се радујем 
света мајко од спаса и здравља
                                           
Ора
о ора давно је искуцала 
ал бат звоника се још понавља
за нас поспане са смутних канала
света мајко од здравља                                    
                               
Edo kai tora
Hic et nunc Ниње и присно и увек
ширшаја небес од свеће правља
харфо напеве ноћи глувих
света мајко од здравља
                                   
Мора
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Гра ди мир Стој ко вић (Србија)

ПР ВИ ПО ЉУ БАЦ

На по чет ку свих мо јих
ма шта ња и то ме слич но
ве ро вао сам да је то зби ља
љу бав но и иди лич но.

Гле дао сам ка ко на фил му
то ра де су пер-ве што
и че као да се и ме ни
до го ди та ко не што.

Сви су ми ор та ци при ча ли
ка ко „лу па ју жва ку”
не кој Са њи ил Та њи
у та мо не ком бу џа ку.

А ја, на и вац пра ви,
ве ро вао сам сле по
да је баш та ко би ло:
и њој и ње му ле по.

Та ко сам на ив но ју че
ушао у ма ши ну.
На ро ђен да ну сам код Ти не
са знао тек исти ну.

Ко га сам по љу био
то са да ни је ва жно,
али је би ло глу по,
уле пље но и вла жно.

Због то га об ја вљу јем
и ни шта тим не гу бим:
док она је де тор ту
ја не ћу да је љу бим! 

Ве ра Хор ват – књи жев ник, есе ји ста, 
пре во ди лац, књи жев ни и ли ков ни 
кри ти чар, исто ри чар умет но сти, 
ро ђе на је у Сме де ре ву, где је за вр-
ши ла основ ну и сред њу  шко лу. Ту-
ри змо ло ги ју и исто ри ју умет но сти 
сту ди ра ла је у Бе о гра ду (ди пло ми-
ра ла на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
1982). До бит ник је не ко ли ко на гра-
да за по е зи ју и пре во ди ла штво. Ба-
ви се уред нич ким и при ре ђи вач ким 
ра дом. Пре во ди са ру ског, укра јин-
ског, бу гар ског и ен гле ског је зи ка. 
Пре во ђе на је на ру ски, укра јин ски, 
ен гле ски и не мач ки је зик. Жи ви и 
ра ди у Бе о гра ду. Књи га по е зи је: Ду
нав ске та бли це, Па и де иа, Бе о град, 
2009. Пре води по е зи је: Вла ди мир 

Бу рич, Иза бра ни сти хо ви, Злат ни кључ СПЈ, 1992; Вик тор Со сно-
ра (Ру си ја) По вра так мо ру, Па и де иа, Бе о град, 2000; Ви та лиј Шен та-
лин ски, По ка жи ли це, Па и де иа, 2001; Ва си лиј Ста виц ки, Ми хољ ско 
ле то, Па и де иа, Бе о град, 2002; Алек сеј Шо ро хов, Не ис тра же ни пут, 
Ме ри ди ја ни, Сме де рев ска пе снич ка је сен 2005; Ја су хи ро Јо цу мо то, 
Са му рај на Мен хет ну, Ме ри ди ја ни, СПЈ 2005; Алек сан дар Ку шнер,  
Ли ри ка, Злат ни кључ СПЈ, Сме де ре во, 2007; Ру ске на род не би љи не (еп
ске пе сме), Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 2008; Вја че слав Ку-
при ја нов, Ода вре ме ну, Ме ри ди ја ни, СПЈ, Сме де ре во, 2009; Сер геј 
Гло вјук, Сла га ње вре ме на, Ме ри ди ја ни, СПЈ, Сме де ре во, 2010. Ча-
со пи си у ко ји ма са ра ђу је: Књи жев ност, Књи жев ни ма га зин, Ле то пис 
Ма ти це срп ске, На ста ва и вас пи та ње, Књи жев на реч, По ве ља, Срп ски 
југ, Тре ћи про грам Ра дио Бе о гра да, Траг, Бра ни че во, Mons Aureus итд. Ва-
жни је на гра де: за по е зи ју: Сме де рев ски Ор феј, 1974; за пре во ђе ње по-
е зи је: Ми лош Н. Ђу рић, 2000; за уку пан до при нос кул ту ри: Злат на 
знач ка КПЗ Ср би је 2001, за уку пан до при нос и ино ва ци је у кул ту ри: 
Све то сав ска по ве ља, 2006; Сту диј ска пу то ва ња: Ру си ја, Фран цу ска, 
Грч ка, Швед ска.
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Вићазослав Хроњец (Словачки песник из Србије)

ДРУГИ ДОЛАЗАК 

Е моја краљице
Ти би и даље да те свако пожели
Ко у она твоја блистава времена

Нема тога више господарице 
Нити ће тога више бити:
Тело ти је оронуло 
Кожа ти се збрчкала
Све плотне силе овога света
У дослуху су већ с другим телима

Па ипак (знаш ли то?)
Твоје време још није истекло: 
Нека меса ниси још ни окусила
С извора неких ниси још ни пила 
Нити собом речено испунила

Презри своју самоћу господарице
Није те достојна:
Небо се осуло ко никад
Све тебе ради

Изиђи из пусте ложнице
Погледај горе и читај:
Ко уме  – проста су то слова

После ћеш већ знати
Шта ти је чинити госпо

Гра ди мир Стој ко вић ро ђен је 3. 
мар та 1947. го ди не у ба нат ском се-
лу Мра мо рак. Сту ди рао на Фа кул-
те ту по ли тич ких на у ка (жур на ли-
сти ку) и Пе да го шко-тех нич ком 
фа кул те ту. По за ни ма њу књи жев-
ник. Жи вео је у Вр шцу, Пан че ву и 
Бе о гра ду, а са да жи ви у Бре сто ви-
ку. Књи ге пе са ма: По то мак рав ни це, 
Ту ђа вра та, Ску по до ба, Пе сме, У овом 
ша ша вом жи во ту, Пла ва по сте ља, Ко 
се ов де фо ли ра, КБСЗ исто ри ја, Ма ла 
хри шћан ска пе сма ри ца, Пан то ло ги ја 
за де цу  и По то мак рав ни це – из бор 
пе са ма. Ро ма ни: Рат Но ва ков и мир 
(на гра да Дра гој ло Ду дић 1982. го ди-
не), Хај дук у Бе о гра ду (на гра да за 

нај бо ље књи жев но де ло на ме ње но мла ди ма „По ли ти кин за бав ник” 
1985. го ди не), Хај дук про тив ве трењ ча, Хај дук са дру ге стра не (на гра да 
за нај бо ље књи жев но де ло за де цу „Не вен” 1991. го ди не), Све мо је 
глу по сти (на гра да за нај бо ље књи жев но де ло за де цу „Не вен” 1995. 
го ди не, на гра да деч јег жи ри ја „До си те је во пе ро” за 1997. го ди ну), 
Же лим, Бу ба, Ко пао сам ду бок зде нац (на гра да деч јег жи ри ја „До си те-
је во пе ро” за 1998. го ди ну), Хај дук на Ду на ву (на гра да деч јег жи ри ја 

„До си те је во пе ро” за 1999. го ди ну), Пр ви, Хај дук чу ва до мо ви ну (на гра-
да деч јег жи ри ја „До си теј” за 2000. го ди ну), Хај дук оста је Хај дук (на-
гра да деч јег жи ри ја „До си теј” за 2001. го ди ну), Хај дук у че ти ри сли ке  
(на гра да деч јег жи ри ја „До си те је во пе ро” за 2002. го ди ну), Хај дук из 
Бе о гра да (на гра да деч јег жи ри ја „До си те је во пе ро” за 2003. го ди ну),  
Сан (на гра да Ве чер њих но во сти „Гор да на Бра јо вић”за нај бо љу књи гу 
на ме ње ну де ци у 2002. го ди ни), Хај дук по Хи ма ла ји, Ма ја у обла ци ма 
(на гра да Зма је вих деч јих ига ра „Ра де Обре но вић” за нај бо љи ро ман 
на ме њен мла ди ма у 2005. го ди ни), Ра дуј се, мла ди ћу и Сва ко мо ра јед
ном. Зна чај ни је књи жев не на гра де: „Ву ко во пе ро” за 1991. го ди ну 
за по е зи ју; „Ма ти ја Бан” 1998. го ди не за књи жев но ства ра ла штво; 
Зма је вих деч јих ига ра 1998. го ди не за ства ра лач ки до при нос из ра зу у 
књи жев но сти за де цу; „Злат но Га ши но пе ро” 1999. го ди не за укуп но 
ства ра ла штво; Злат но звон це по пу лар но сти – Но ви Сад, 2004. го ди-
не; Злат ни кљу чић Сме де рев ских пе снич ких је се ни за 2007. го ди ну и 
Зма јев пе снич ки штап Зма је вих деч јих ига ра 2008. го ди не.

Извод из биографије 
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Ви ћа зо слав Хро њец (Víťazoslav 
Hro nec) ро ђен је 1944. го ди не у 
Пив ни ца ма у Вој во ди ни. Ра дио је 
(1970–2010) као уред ник у Сло вач-
ком из да вач ком цен тру у Бач ком 
Пе тров цу. Жи ви као пен зи о нер у 
Но вом Са ду. По ред ни за књи га 
об ја вље них на сло вач ком у Вој во-
ди ни, у Сло вач кој је об ја вио књи-
гу пе са ма Удео у ја бу ци (Po diel na 
jablku, 1990), ан то ло ги ју Исто вре
ме но (Súča sne, 1990), збир ку при-
по ве да ка Го спо дар ва зду ха и кра љев 
син (Pán vzduc hu a kráľov syn, 1993), 
ро ман Ду бо ки утон (Plný po nor, 
1999), књи гу есе ја Ис ку ше ње све тог 

Жан ра (Po ku še nie svätého Žánru, 2004) и из бор из ства ра ла штва Вра та 
пре ма пе ро ну (Dre ve na nástupište, 2010). На срп ском је об ја вио збир ке 
пе са ма Со, али пе сак (1971), Млин за ка фу (1984), Мо де ли си ме три је 
(1990) и Стр ма ра ван (1996) и збир ке при по ве да ка Ста кле ни ве тар 
(1987) и Чи сти уто рак (2008).      

У Ру му ни ји му је на ру мун ском об ја вљен из бор пе са ма Ло ма ча 
(Rug, 2002) а у Вој во ди ни књи ге су му пре ве де не на ма ђар ски, ру-
мун ски и ру син ски је зик. У Вој во ди ни је на сло вач ком об ја вље но 
шест то мо ва ње го вих иза бра них де ла(1999–2007).   

Об ја вио је и де сет ан то ло ги ја са вре ме ног сло вач ког пе сни-
штва, из ме ђу оста лог и Ан то ло ги ју сло вач ке по е зи је 20. ве ка (Antológia 
slo ven skej poézie 20. sto ro čia, 1986). 

На срп ски је пре вео из бо ре из по е зи је сло вач ких пе сни ка Па-
ља Бо ху ша, Ја на Он дру ша и Ива на Штрп ке. 

Из ме ђу оста лих, до био је Ок то бар ску на гра ду гра да Но вог 
Са да (1976), На гра ду из да вач ког пред у зе ћа Об зор (1992), Пре ми ју 
Асо ци ја ци је ор га ни за ци ја пи са ца Сло вач ке (1994), На гра ду Па ља 
Бо ху ша (2002), На гра ду ми ни стра кул ту ре Сло вач ке ре пу бли ке 
(2004), у Ру му ни ји На гра ду Он дре ја Шће фан ка (2009) и На гра ду за 
нај бо љу пре ве де ну књи гу у Вој во ди ни (2010).

ЧИТАЈУЋИ ПЛАТОНА

Потпуно схватамо Платонове разлоге:
Песнике треба прогнати из Града
Изједначити их с невидљивим
Пружити им прилику
Да га коначно досегну

Овде у Полису
Загађују ваздух
Својим настраним идејама
Кваре нашу омладину
Склапају сумњива пријатељства
Смуцају се по буњиштима
У потрази за неком
Тобожњом надом

А оно што математика и физика
Досежу свакодневно
У глави било ког слинавог перипатетичара
Који лови осмехе по корзоу
То наши вајни стихоклепци
Наслуте тек у скрајнућу
Иза океана
У туђем граду
Голи и боси

Али кад им сва плот иструне
У тамо некој земљи
И када сав смрад исчили
Из њихова имена
Ми ћемо се већ постарати
Да њихове суве коске
Достојно сахранимо
У нашем славном Граду

Превео са словачког: Ви ћа зо слав Хро њец
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Ми ли ца Јеф ти ми је вић Ли лић 
ро ђе на је 28. августа 1953. у Лов цу 
код Бањ ске на Ко со ву и Ме то хи ји 
од мај ке Илин ке и оца То ми сла ва 
Јеф ти ми је ви ћа. За вр ши ла је Фи-
ло зоф ски фа кул тет, Од сек за ју го-
сло вен ску књи жев ност и је зик, у 
При шти ни. Би ла је ду го го ди шњи 
уред ник у Те ле ви зи ји Бе о град и ТВ 
кри ти чар.Аутор је број них зна чај-
них еми си ја из кул ту ре и књи жев-
но сти. Об ја ви ла је збир ке пе са ма: 
Мрак, из ба вље ње, (КОВ, Вр шац 1995), 

Хи бер на ци ја, (КОВ, Вр шац 1998), Пу то пис ко же (СКЗ, Бе о град 2003), 
и по е му Ча ра ње (2007, Па но ра ма, При шти на, Бе о град), збир ку про-
зе Си же слу ча ја (2002, Про све та, Бе о град), као и књи ге кри ти ка По е
ти ка слут ње (2004,  Књи жев но дру штво пи са ца Ко со ва и Ме то хи је, 
Косовска Ми тро ви ца) и Епи сте мо ло шка осве тља ва ња (2007, Ма ли 
Не мо, Пан че во), Од ви ја ње свит ка, са бра не и но ве пе сме, (Дру штво 
пи са ца Ко со ва и Ме то хи је и Ра шка шко ла, 2009). Пи ше и при че за 
де цу, ко је су об ја вљи ва не у „Деч јим но ви на ма“, „Је дин ству“ и дру-
гим гла си ли ма.

До бит ник је на гра да Гри го ри је Бо жо вић, Ла зар Вуч ко вић, Пе снич
ке по ве ље Со ко ли ца, Змај Ог ње ни Вук, Кон дир Ко сов ке де вој ке и Брон за ног 
Ор фе ја, до де ље ног у Франк фур ту на Мај ни.

 Пе сме и кри ти ке су јој пре ве де не на ру ски, ен гле ски, фран-
цу ски, ма ђар ски, ма ке дон ски, тур ски, не мач ки...

Као књи жев ни кри ти чар ко ји у пе ро ди ци пом но пра ти са вре-
ме ну књи жев ну про дук ци ју да је и дра го цен до при нос про фи ли-
са њу књи жев ног уку са кроз рад жи ри ја за доделу награда Иси до ра 
Се ку лић, Ми лан Бог да но вић, Де ре тин.

Жи ви у Бе о гра ду  од 1999.

Ми ли ца Јеф ти ми је вић Ли лић (Србија)

ЕНЕРГИЈА ЉУБАВИ

Један је човек заволео жену,
и једна је жена заволела човека
и одједном је планула васиона.

Ватра је букнула из искона,
мрак се повукао уплашен,
звери су занемеле, опоменуте.

Хипнос је омамио злочинце
да би невина љубав синула,
као први дан после великог праска.

Хронос је окренуо ново поглавље
да би младо време могло да цвета,
као да никад није било мраза,

да би се два сазвежђа стопила у једно,
ничему налик, особено,
као обелиск спуштен са небеса.

Речи су окрилатиле и лепршале,
на све стране носиле полен љубави
моћне да оплоди свет.

И само одабрани могли су да виде
чудесан бехар из цвасти
мушког и женског бића,

непоновљивог рођења
енергије саме
просветљујуће, неспутане.
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Смарагдна вода
протиче кроз
вечерње
небо,

као
бајка коју
смо волели.

ДЛАНОВИ

за Ему

Латицом светлости
долазиш
азурним небом.

Твој први плач
велику реч
претвара у тишину,
мајушни звук – 
у музику.

Твојим бистрим погледом
тешки ваздух постаје
пролећни лахор,
а лагана реч –
зрак.

Звезде, снове
свитаца
држиш
на
малим
длановима.

Превела са јапанског: Ка јо ко Ја ма са ки

Ка јо ко Ја ма са ки (Јапан)

ПОВЕСТ О ШУМИ

Наша кућа нестаје.
Кућа, која је поднела гвоздену
олују и потоп
боје рђе.
Кућа, која није изгорела
у ватри,
која није водом
избрисана.

Она нас је обасјавала
зеленом светлошћу.
Веровали смо,
као деца, да је
она ту,
заувек.

Крај реке је
стајала
сама.

Била је без баште и
без капије.
На њој
није било ни врата
ни прозора.
Ни зидова, ни
крова. У њој
није било ни
огњишта.

Сазидана само
од сунчевих зрака:
нас је скривала и
штитила. Да, од
шумских
звери.
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Ју ли јан Та маш (Русински песник из Србије)

ГРМИ. ПТИЦЕ ПЕВАЈУ

Немам више шта да се с тобом договарам,
Боже!
Прво се договори сам са собом,
па се љути на самога себе
због несавршености сопственог дела;
признај да си слаб, као и сви ми смртници,
које завараваш вечношћу или бар признај да ниси био пажљив
при стварању света. Али признај;
биће лакше и Теби. Да ти не причам
шта ће за нас, посрнуле, док се још не 
усправисмо
достојни Твоје љубави, то значити. Признај да нас волиш:
да волиш мене, овако посеченог
што ту, као млада, а превише бујне круне,
лисната бреза на земљи лежим.
И не мисли да ме твоји светосни бичеви шибају!
И као пуцаш као недорасли пастир
на туђој ливади, по мени светлосно иверје пада.

Знам и ти би да ме боли,
разумем Твоје очинске добре намере
као слабости. Одмори руку.
Требаће Ти да још тешеш овај свет,
само признај да ниси довољно пазио,
и да си слаб, и љубави жељан,
као и ја, Твоје дело,
ваљда и бољи део Тебе.

У Твојој души ја срцем препознајем
дозволићеш да из мог корена
бар два нова стабла до Тебе порасту.
Око њих, дозволићеш, и да шума народа
мог језика згусне,
Теби да не буде постидно, мени за утеху,
за опомену онима што нам секире у шуму 
послаше
а ми их нисмо ни мишљу, ни делом,
на казну, освету или пошаст изазвали. 

Ка јо ко Ја ма са ки ро ђе на је 14. сеп тем бра 1956. го ди не у гра ду Ка-
на за ва (Ја пан). Ди пло ми ра ла је на Фи ло ло шком фа кул те ту Хо ка и-
до уни вер зи те та. Док то ри ра ла је на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе-
о гра ду, на ко ме да нас ра ди као ван ред ни про фе сор. До бит ник је 
на гра да за ино стра не пре во ди о це за 1995/96. го ди ну Срп ског П. Е. 
Н. цен тра. Од 1981. жи ви и ра ди у Бе о гра ду.

Об ја ви ла је књи ге пе са ма: То ри но та ме ни (Пти ца ма, То кио, 
1995), Убу су на, ро ди на (Ро ди на, убу су на, То кио, 2000), Ба ра, ми ши ра ну 
ку ни (Ру жа, ту ђи на, То кио, 2001), Скри ве но ју тро (Па лан ка, Цен тар 
за кул ту ру, 2001), Хи со ја ка на аса (Скри ве но ју тро, То кио, 2004), Ро
ди на, убу су на, (Бе о град, 2004), Са нов ник, ре ка (Бе о град, 2005), Ато су, 
ши зу ка на та би би то (Атос, ти хи пут ни ци, То кио, 2008), Олуј ни брег 
(Бе о град, 2008) и Ми о ха ја ми (Убр за на во да, То кио, 2010).

Пре ве ла је књи ге Да ни ла Ки ша, Ва ка ки хи но Ка на ши ми (Ра ни 
ја ди, То кио, 1995), Ши ша но хјак ка ђи тен (Ен ци кло пе ди ја мр твих, То-
кио, 1999) Ни ва, хаи (Ба шта, пе пео, 2008) и збир ку по е зи је Шун та роа 
Та ни ка ве Де те на сте пе ни шту (Бе о град, 2007). На пи са ла је збир ку 
есе ја Со ко ка ра аои ја ми га са са ја ки (Одан де се чу је азур на та ма, То кио, 
2003) и сту ди ју Ја пан ска аван гард на по е зи ја (Бе о град, 2004) и др. По-
ред то га, пи ше тек сто ве за хор ску му зи ку ком по зи то ру Коу Ма цу-
ши ти.
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Ју ли јан Та маш (Вр бас, Бач ка, 1950) ре дов ни је про фе сор за пред-
ме те Ру син ска књи жев ност и Укра јин ска књи жев ност са оп штом 
књи жев но шћу и шеф Ка те дре за ру син ски је зик и књи жев ност на 
Фи ло зоф ском фа ку ле ту у Но вом Са ду (1982–2010). Пре да вао је и 
сту диј ски бо ра вио у ду жим пе ри о ди ма на уни вер зи те ти ма Ужго-
ро да, Ла во ва, Тер но по ља, Ки је ва, Пре шо ва, Фи ла дел фи је, Чи ка-
га и Три ра, То рон та. За ака де ми ка На ци о нал не ака де ми је на у ка 
Укра ји не иза бран је 1997, а за ака де ми ка Вој во ђан ске ака де ми је 
на у ка и умет но сти 2004. Об ја вио је око хи ља ду је ди ни ца из књи-
жев но сти и на у ке о књи жев но сти, од то га че тр де сет књи га по е зи-
је, есе ја и рас пра ва о свим сло вен ским књи жев но сти ма, по себ но о 
ру син ској, укра јин ској, срп ској и хр ват ској, увек са те о риј ским и 
ком па ра тив ним при сту пом. 

Зна чај ни је књи ге: Злат ни облак (1990, иза бра не пе сме на ру-
син ском); Пе сак и до ба (1986, иза бра не пе сме на срп ском-хр ват ском, 
у пре во ду Б.Ив ко ва); ро ман Оку па ни у вјеч но сти (на ру син ском 1989, 
на срп ском 1995. у пре во ду Г. Ја њу ше ви ћа) и Сплав од че жњи (2010); 
Из ме ђу књи жев не те о ри је и ин тер пре та ци је (1977), Тр ска ко ја ми сли 
(1982); Ру син ска књи жев ност, исто ри ја и ста тус (1984,1997),  Га ври ло 
Ко стељ ник из ме ђу док три не и при ро де (1986), Да ро ви мо је бра ће (1990), 
Ру ски Кр стур, ле то пис и исто ри ја 1745-1991 (1992), Укра јин ска књи
жев ност из ме ђу Ис то ка и За па да (1995) и Крај XX ве ка (1995) и Ве ли
чи на ма лих, по е ти ка ре ги о нал них и ма лих књи жев них тра ди ци ја (2008). 

Немам шта да се с Тобом договарам, Боже!
Ти си на висинама, а ја на земљи лежим.
Од сад ћу Тебе да тешим
јер такав, никакав, и Твоје слабости разумем
па певам скупа с овим врапцима
у мојој палој лиснатој круни
као сваки од Твојих гласника
и палих анђела.

Грми. Птице певају.
Ја међ њима хвалим Твоју доброту.
О слабости Ти ћутим. Само памтим. 

БОЛНИЧКО СВЕТЛО

Позни јесењи час. Гомила
угља чека да га радници убаце
у подрум. На угаљ веју последњи
листови с храста. Две младе болничке
сестре на покретном кревету гурају
старца у мртвачницу.

Стојим у дворишту, дрхтурећи.
Не примећујем како се одгоре,
с неба, мутно олово старцу у очи
налива. Храстов лист, узнет
поветарцем, над срцем му се смирује.

Стојим на дворишту, протрнуо.
У мртвачници једно се светло никад
не гаси. Около вештачког сунца,
у немој галаксији, лебде ликови
умирућих. Њихове сени чекају на 
ред да заувек исклизну из орбите.

Стојим на дворишту, с језом у смрт
загледан. Чаврљајући и кикоћући се, 
сестре се враћају без погребног
кревета. Над угљем бљесак лопата.

Превео са русинског: Бошко Ивков
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Ви та лиј Кри ку нен ко, пе сник, 
пре во ди лац, исто ри чар књи жев-
но сти. Од 1991. члан је На ци о нал-
ног удру же ња књи жев ни ка Укра-
ји не и Удру же ња књи жев ни ка Ру-
си је. 

Ро ђен је 9. ма ја 1951. у се лу 
Ко сов шчи на, у Сум ској обла сти 
(Укра ји на). 1967. за вр шио је Фи-
ло ло шки од сек Сум ског пе да го-
шког фа кул те та, а 1975. и Од сек за 
жур на ли сти ку Ви ше ком со мол ске 
шко ле при ЦК СЛКСО. Ба вио се 
жур на ли сти ком, био је до пи сник, 
ди рек тор и глав ни уред ник не ко-
ли ко ли сто ва у Укра ји ни и Ру си-

ји, глав ни уред ник ли ста и ма га зи на по све ће ног бај ка ма „Би ли 
јед ном”); од го вор ни се кре тар са ве та за укра јин ску ли те ра ту ру у 
упра ви Удру же ња књи жев ни ка СССР и за ме ник се кре та ра упра-
ве овог Удру же ња. Ба вио се и ди пло мат ском ак тив но шћу. Да нас је 
за ме ник ди рек то ра Би бли о те ке укра јин ске ли те ра ту ре у Мо скви.

Аутор је пет књи га и при ре ђи вач и пре во ди лац пет ан то ло-
ги ја укра јин ске по е зи је ко је су угле да ле све тлост да на у Мо скви. 
Из ме ђу оста лог, при ре дио је и збор ник Укра јин ска по е зи ја се ри је Из 
ве ка у век, чи ји је  при ре ђи вач С. Н. Гло вјук. Кре и рао је и уче ство-
вао у ре а ли за ци ји ни за про је ка та (исто риј ско-кул ту ро ло шки  клуб 

„Ро ђа ци — Ве ли ка по ро ди ца”, клуб-сту дио „Реч”, се ри ја дај џест 
из да ња Вру ће стра ни це укра јин ске штам пе, Лич ност у исто ри ји кул
ту ре, ал ма нах „Мост: Би бли о те ка укра јин ске ли те ра ту ре” и др.), 
усме ре них ка раз во ју ру ско-укра јин ских и ме ђу сло вен ских књи-
жев них и кул тур них ве за. 

Ла у ре ат је књи жев не на гра де А. П. Че хо ва (2010. године) за ду-
го го ди шњи рад на очу ва њу и раз во ју ру ско-укра јин ских књи жев-
них уза јам них од но са. Ла у ре ат је и Ме ђу на род ног фе сти ва ла сло-
вен ске по е зи је Пе ва ју ћа пи сме на. На гра ђен је По ча сном ди пло мом 
Ми ни стар ства Ру ске Фе де ра ци је, ре со ра за ме ди је, за ду го го го ди-
шњи пло до твор ни рад у обла сти штам па них ме ди ја.

Ви та лиј Кри ку нен ко (Укра ји на) 

МАДОНЕ МОГА КРАЈА

Осипају се фреске златне
јесени сетне.
А тополе стоје као мадоне,
Као свете.
Не препознаје им се вечни облик.
Лишће – одлетело?
Кроз тужну душу назире им се
Плаветнило.
Само брује аутостраде парадне 
Мимо њих.
Авиони оцртавају дугу –    
Прави нимб.
Из туђих крајева бомбе мегатоне
Прете им.
Али тополе стоје као мадоне —
Вечни низ.
Изнад година, изнад незгода
Стоје све,
Штитећи у загрљају, горде,
Тополице.

У ВРЕМЕ СНЕГОПАДА

Ући у зиме храм пречисти
И бити удвоје – ја и ти. 
Ми — две пахуље. А за час,
неће више бити ни нас.

Загрли ме јаче, загрли ме
И живот мој у свој прими.
Лете у пречисти храм зиме
Пахуље из беличасте тмине.

Превела са украјинског: Вера Хорват 



У
Ч

ЕС
Н

И
Ц

И
 Ф

ЕС
ТИ

ВА
Л

А

103

102 103

Ро ман Ки сјов ро ђен је 1962. го ди не у Ка зан ла ку, Бу гар ска. За вр-
шио је сту ди је жи во пи са на На ци о нал ној умет нич кој ака де ми ји у 
Со фи ји, у где жи ви.

Де лу је у две обла сти – у по е зи ји и ли ков ној умет но сти. Имао 
је са мо стал не из ло жбе у Со фи ји и Бе чу, а из ла гао је на мно гим 
ко лек тив ним из ло жба ма у Бу гар ској, Ита ли ји, Ма ке до ни ји и САД.  
Илу стро вао је на де се ти не књи га до ма ћих и стра них пе сни ка. Ње-
го ви сти хо ви су об ја вљи ва ни у го то во свим књи жев ним ча со пи-
си ма у Бу гар ској, еми то ва ни су на бу гар ским на ци о нал ним те ле-
ви зиј ским и ра дио ста ни ца ма, као и на ру мун ском на ци о нал ном 
ра ди ју. За сту пљен је у ан то ло ги ја ма по е зи је об ја вљи ва ним у Бу гар-
ској, Ру му ни ји, Ма ке до ни ји и Ин ди ји, као и у репрезентативним 
из да њи ма у Ру си ји, Ру му ни ји, Хр ват ској, Бо сни и Хер це го ви ни, 
Ма ке до ни ји и др. По е зи ја му је пре во ђе на на ен гле ски, ру ски, хо-
ланд ски, дан ски, ру мун ски, срп ски, хр ват ски, ма ке дон ски, ал бан-
ски, хин ду и дру ге је зи ке. Уче ство вао је на пре сти жним ме ђу на-
род ним фе сти ва ли ма по е зи је у све ту.

Аутор је пе снич ких књи га: Вра та ра ја (1995, На ци о нал на на-
гра да за по е зи ју Др жав ног из да вач ког пред у зе ћа „Хри сто Г. Да-
нов“, Плов див); Сен ка уз ле та (2000); По кло ник Све тло сти ( 2003); 
Крип тус (2004, 2007); Гла со ви (2009); Ho do ča snik svje tla“ (Slo vo, Za greb, 
2008) и Сло во то Па стир (Ма ка веј, Ско пје, 2010).

Ро ман Ки сјов (Бу гар ска)

У СВЕТУ РЕЧИ

Живим у свету речи.

У њему све врви од речи:
Месец и звезде су сјајне речи.
Ветар је дуга гневна реч.
Ваздух невидљиви је тиха реч.
Реке, море и небо
су неспутане речи пуне звукова.
Дрвеће, цвеће – прекрасне су речи
процвале у пролеће.
Птице су речи селице. 

Живим у свету речи. 

Овде се речима мери време.
Минути су кратке речи.
И речи теку, отичу,
као пешчана зрна клепсидре.
И живот мој истиче...

Али ја остајем.

Мој живот је реч
коју је казао Бог.
А свака Његова реч је вечна.

Превео са бугарског: Ристо Василевски
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СТИЖЕМО!

Идеш?
 Идем.
Идете?
 Идемо.

Низ падину, низ ледину, кроз кланац, кроз гудуру,
по пропланку, кроз шумицу, преко брвна над потоком,
низа страну, поред пута, кроз шикару изнад аутопута,
уздуж хрпта, до чатрње, па по њиви и ливади, сред нигдине,
пуни трња и чичака, посивјели од прашине, идемо! идемо! идемо!
испод моста, поред пруге, надвожњаком на другу страну,
по крошњама скачемо као вјеверице, с гране на грану.
У беспућу не стајемо, на раскрижју не оклијевамо,
на скретањима идемо право, путоказе занемарујемо,
упозорења нас тек подстичу, кроз мочвару!
Кроз коприве, кроз густиш, кроз храстик и врбик,
кроз воћњак и шљивик, јаругом, па кроз кањон,
слиједимо другу. Два корака напријед, један назад,
онда без застоја до пријевоја, посред перивоја, кроз парк,
поред фонтане, од биртије до механе, гдје се копа угљен,
гдје се бере сол, гдје мирише смола, према свјетионику,
па по лојтрици гор‘ и дол‘! Кроз пустињу на камилама,
преко глечера на саоницама са псећом запрегом,
мало трчимо, па мало вучемо ноге ко стоноге,
два по два, десно ти – лијево ја, држимо се за руке
и пјевамо!

Припремите се! Ништа вам не помаже, ништа нас не може
зауставити.

Стижемо!

Пе ро Кве сић (Хрватска)

МЕСАР

Драга, ти би вољела да сам ја месар,
видим ти то по очима;
у твојим очима пробуди се крволочност
кад се суочиш с кобасицама.

Ти би, боље признај па да смо начисто,
вољела да су ми руке крваве,
да такве крваве по теби роваре
по унутрашњим органима
што би те бацало по разним стањима,
видим то по твојим очима
кад огледаш свињске половице у месарницама.

Драга, ти би да си рашчеречена,
и ти би да ти то радим ја,
а ја да будем месар,
стручно лице по питању черечења,
бит ћу и месар колико сам блесав
само да би ти била што сретнија,
видим то по твојим очима
испуњеним узбуђењем у месарским радњама.

Ти би да се сведемо на оно битно
– месо без осјећања, обавеза и биједно,
месар је месу постојано одан,
што ће месу више кад му је свеједно?
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Клеопатра Либери (Грчка) 

РЕЧ ЖЕНА
(одломак)

Из напрслог свемира 
искрсла је жена.  Из ноге свог мужа
из суза његове ноге
Сад она поново плете питања:
јесам ли ја то у бескрају?

(Његово колено ме је однеговало,
ова рупа у свемиру.)  

Ја сам реч Жена која заводи,
извучена из језгра 
воћа
враћам се свом пореклу; тамо
су ми дали име 
                          оданост.
Светлост сам која тече над мојом одумрлом 
дубином
 – звезде моји домови  повукоше се.

(Становница сам ништавила
осуђена да краде очи.)

Пе ро Кве сић, књи жев ник, но ви нар, уред ник, бло гер, ро ђен 
1.6.1950. го ди не у За гре бу. Об ја вље не књи ге: 1975. Увод у Пе ру К., 
при по вјет ке, ЦДД, 1980. Пе ро рез, пје сме, Мла дост, 1983. Осве та, 
при по вјет ке, ИЦР, 1983. Мла ди К., при по вјет ке (дру го, пре ра ђе но 
из да ње Уво да у Пе ру К.), Зна ње, 1984. Што ми ра де & што им ра дим, 
ро ман, Не за ви сна из да ња, 1990. Увод у Пе ру К., тре ће из да ње, Мла-
дин ска књи га, 1992. осам сли ков ни ца о Ма лим ле те ћим ме двје ди ма, 
Мла дин ска књи га, 1993. Ри бља ррр ка, сли ков ни ца, Са ра 93, 1999. 
Сре ћа ту жног зма ја, сли ков ни ца, Ме ан дар, 2000. Rentacar ex press, 
ро ман, Аре а гра фи ка, 2000. Ка сан дри не слут ње, при по вјет ке, Sta i-
er graf, 2002. Стје цај окол но сти, ро ман, Ме ан дар, 2003. Дру штво за 
би јег у да ле ки сви јет, ро ман за дје цу, Ег монт, 2003. Успо ме не уред ни ка 
ерот ског ма га зи на, при по вјет ке, Зо ро, 2004. Кир кин син дром, ро ман, 
Pop & pop, 2004. Сла ву је вац, пје сме, Астро и да, 2009. Увод у Пе ру К., 
че твр то, про ши ре но из да ње, Астро и да, 2010. Ври је ме ра та и ра зо
но де, при по вјет ке, Du ri e ux, 2010. Осве та, дру го, про ши ре но из да-
ње, Ca sa no va fest. 2010. Што ми ра де & што им ра дим, дру го из да ње, 
Ју тар њи лист. Објавио неколико стотина разноврсних чланака и 
новинских прича. Двадесетак прича објављено у преводу у ино-
земству: Данска, Чехословачка, Пољска, Турска, Њемачка... Био 
чланом, као стручњак, неколико стручних тијела за издаваштво 
и новинарство. Обавио низ послова и суделовао у великом броју 
појединачних пројеката у разним издавачким и културним уста-
новама.
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РАЗГОВОР ЗА СТОЛОМ

– Моје добро гледа моје лоше у 
огледалу; да ли си ти лоше – каже – или

– Моје добро лоше се превија 
на душеку; пукотине у опажању су ми затворене
и не могу да видим шта свако лоше
доноси свом добру

Ако посадиш коприве нешто ће се десити; 
тако је ружа створена сва

Да ли је добро лепота наранџе 
или њена киселост

Лепота наружена сопственом лепотом

Рупа је јабука која пада из сопствене сенке.

ТАНГО 

Ормар често урла на вешалице кад 
мама њих враћа своју хаљину од тафта;  на плесу 
тата би јој говорио        твоје руке 
љубави моја         какву вештину поседују 
твоје руке меки увојци косе
ништице којима те је омотао твој мртви отац;

Рећи ћу јој: твоја перика гори мама; тим пепелом храним друге;
али ме је бескрај спустио на најнижу границу и 
више ми личиш на неко пиле           пилећи је 
покрет главе         пилеће твоје јаје
које пада на стопала            твоје јаје – ја – 
јаје-дело           фрак који ме сапиње у танго    

Превела са енглеског: Оливера Велебит

Кле о па тра Ли бе ри при па да ли ни ји грч ких пе сни ка ко је је кри-
ти ка ока рак тер са ла као „ге не ра ци ју лич ног по гле да”. Сту ди ра ла 
је му зи ку и сли кар ство. Об ја ви ла је сле де ће књи ге пе снич ке књи-
ге: Ја хач смрт (1990), Ма ла фил хар мо ни ја (1993), Ње го ва Но ва го ди на 
(1997), Жељ на ре чи (2001), Му зи ка сфе ра ( 2007). Та ко ђе је об ја ви ла 
збир ку крат ких при ча Бле до пла во (1987), фол клор но-исто риј ску 
сту ди ју Око ли на Хал ки ја (1989), при по вет ку Цвет (2003), пре вод 
де ла Нор ма на Мај ле ра Смрт за да ме (и дру ге ка та стро фе) (2008), а 
пре во ди ла је и по е зи ју Сил ви је Плат, Але на Гин сбер га и дру гих 
аме рич ких пе сни ка. Са ра ђи ва ла је у ли сту Еле у те ро ти пи ја и елек-
трон ском ча со пи су По е ти ка нет, за  ко је је пи са ла есе је и књи жев ну 
кри ти ку.
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Јанг Лушенг – Лулу (Кинa)

БЕЗ НАСЛОВА 1990-6-10

Прошли живот је последица замене и избора
Који никада није заборавио немогућност добитка
Имајући само пар слепих очију
Окружен лежао је ван граница нашег постојања 
Пролећна киша поново доноси жељену топлоту
У ово доба године уздижући земљу до неба 
Изнад претеће висине као да поздравља смрт
Овде свако може видети узалудност напора
И нико не моли за помоћ нити се скрива
То би било као да се сенка узгаја на сунцу
Било ко налазећи се у средишту биће неизбежно дотакнут
Недоступном тамом која личи на светлост зоре

БЕЗ НАСЛОВА 1990-6-17

На широком подијуму налази се
Певач чији је моћни глас ослабио
И у тренутку га напустио
Испуњен са много рана озлеђен звоњавом
Цело лето небо се нагињало напред
Преко жеженог ока беле птице
Нема помоћи када се дах губи
Било је толико незаборавних дана
Као они када је до неба висока камена пагода
Срушена невидљивим рукама
Упркос томе истурена литица је недостижна
Још увек смо спутани нашим страстима
Свечани пламен нестаје у свирепом пожару
Постајући једно са душом лудачки срушеном
Тешко могу замислити светлост душе у рају
Усамљене у непознатој пустоши
Где цвеће не цвета дуже од једног дана
Можда ће људи једном заиста моћи да виде
Сањари увек остају сами

Пре вео са ен гле ског: Дра ган Дра гој ло вић

Ки не ски пе сник Јанг Лу шенг по знат је као Лу лу. Ро ђен је 1956. 
го ди не у офи цир ској по ро ди ци. Ди пло ми рао је ки не ски је зик и 
књи жев ност на Уни вер зи те ту Шан си. Жи ви као про фе си о нал ни 
пи сац. Био је глав ни уред ник два књи жев на ча со пи са. Об ја вио је 
не ко ли ко пе снич ких књи га, а као нај бо ља сма тра се књи га са на-
сло вом Без на сло ва (Un ti tled), из ко је су узе те ове пе сме. Иза бра не 
пе сме штам па не су му у Хонг кон гу на ен гле ском. Ово су му пр ви 
пре во ди пе са ма на срп ски је зик.
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Ко ља Ми ће вић (Србија)

ЈУТРА ПОЛА ВАЛЕРИЈА

I

Понекад испод прозора
 запева сред Сна кана-
ринац! Ја тог злотвора
 [чија је главна накана

Да ме пробуди пô сата
 пре истека одмора
ноћног, за та позната
 буђења, без отпора]

Tерам са својих окана:
 „Oпрости, птицо мала,
јер усред мог се оркана
 твоја крила малаксала

Могу још више савити
где ћу нестати сав: и ти.” 

II

„Настави, птицо, настави
 и свој узлет и цвркут!
Јер одушевљава нас та ви-
 сина, јер како изврнут
иначе Свет? Свака част avi!”
 каза јој благ и смркнут
Пол Валери и поче да ску
 -пља, у јутарњу свеску,
мисли, закорачив на даску
 светску и непријатељску.

III

„Настави, птицо, настави
 и свој узлет и цвркут,
јер одушевљава нас та ви-
 сина, иначе како изврнут
Свет! Ја сам зрнаст, а ви?”
 каза у себи благ и смркнут
Пол Валери, испивши све ску
 -па, у јединственом срку,
слаткоћу и горчину светску,
 затим кретњом налик Грку
бацачу диска, отвори свеску.
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Ко ља Ми ће вић, пре во ди лац по е зи је, пе сник, есе ји ста, му зи ко лог. 
С фран цу ског је пре вео све што је у тој по е зи ји зна чај но, од тру ба-
ду ра и сред ње ве ков них ро ма на у сти ху до По ла Ва ле ри ја, Вик то ра 
Се га ле на и Ги јо ма Апо ли не ра. С ен гле ског це ло куп но пе снич ко 
де ло Ед га ра Ала на Поа, са сло ве нач ког Со нет ни ве нац и Со не те не
сре ће Фран ца Пре шер на (на фран цу ски и срп ски), са шпан ског Ци
ган ски ро ман се ро Фе де ри ка Гар си је Лор ке... Године 1995. пре вео је с 
ита ли јан ског на фран цу ски је зик ин те грал но и у сти ху Дан те о ву 
Божанску ко ме ди ју, да за тво ри ми ну ли, и 2005. на срп ски, да отво ри 
но ви ми ле ни јум.

Тре нут но за вр ша ва пр ви че тво ро том ни део Исто ри је европ ске 
му зи ке, од 1000. до 1750, под на сло вом Ђа во ло ва ку ћа.

Дра ган Мра о вић (Србија)

БЕОГРАД СПАВА

Поноћ.
Београд.
Ноћ црни.
Бројим пеге
на срни.

Поноћ.
Дунав из сна зрачи.
Копним.
Калемегдан Саву свлачи.
Време за скитнице.
Патролна кола ноћ прате.
Из Скадарске улице
речи никако да се врате.
Београд спава.
Поноћ прошла.
Са собом нешто булазним.
Несаница је у походе дошла
улицама празним.

Небо док малаксава
у ваздуху сву ноћ зидам.
Поноћ прошла.
Сањај граде.
Капу ти скидам.
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СРПСКА ШЉИВА

Нема српских њива
без шајкача и шљива.

И када сеје и када коси
Србин шљиву у души носи.

Очи му топлином уцакле као искрице
кад шљива букне у капи шљивовице.

Божићну трпезу свашта краси,
али највише суве шљиве и ораси.

Сунце кад упече Србина над ораницом
он се у хладу шљиве заслади пројаницом.

Да не би шљива и ћирилице,
да не би шајкаче и шљивовице,

да не би часног крста и опанака,
не би било ни српских устанака.

Род би нам се затро, не би нам било спаса,
били бисмо само сени, без имена и гласа.

Али, хвала Богу и Светом Сави,
Србин Њих и шљиву још слави

Дра ган Мра о вић Мрав, пе сник 
и пре во ди лац, ро ђен је 4. ок то-
бра 1947. у Но вом Са ду. За вр шио 
Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра-
ду, Од сек  за ита ли јан ски је зик и 
књи жев ност и фран цу ски је зик. 
Пи ше за де цу и од ра сле и пре во-
ди са фран цу ског и ита ли јан ског, 
као и на ита ли јан ски је зик. Об ја-
вио је укуп но 139 из да ња сво јих 
књи га, од че га 16 књи га по е зи је, а 
оста ло су пре во ди (од че га 46 на 

ита ли јан ском је зи ку). Пре вео и об ја вио ви ше од две сто ти не до-
ма ћих ауто ра у Ита ли ји и ви ше од сто ти ну ита ли јан ских пи са ца у 
Ср би ји, у књи жев ној пе ри о ди ци две зе мље. Ор га ни за тор мно гих 
књи жев них ма ни фе ста ци ја у зе мљи и ино стран ству.

До бит ник пр ве на гра де Бо ди ни за по е зи ју у Ба ри ју, 1989, и 
мно гих дру гих при зна ња у Ита ли ји, за тим на гра де Ми ки на ча ша 
књи жев не ко ло ни је у Си ће ву, 1993, и при зна ња До ма но ви ће вих да на 
са ти ре у Бе о гра ду 1995, Ок то бар ске на гра де за књи жев ност Гра да Бе-
о гра да за 1996, Злат ног бе о чу га Кул тур но про свет не за јед ни це Бе о-
гра да за трај ни до при нос кул ту ри за 1998, на гра де Па вле Мар ко вић 
Ада мов, за жи вот но де ло, 2004. го ди не (Срем ски Кар лов ци) и Ву ко ве 
на гра де за 2004. Од ли ко ван ру ским од ли ко ва њем Злат ни ви те з 2010. 
го ди не. За сту пљен је у ен ци кло пе ди ји Но вог Са да.

Пре во ђен на ита ли јан ски, ен гле ски, јер мен ски, ру мун ски, бу-
гар ски, швед ски и грч ки је зик. Члан Удру же ња књи жев ни ка Ср-
би је и Удру же ња но ви на ра Ср би је. 

Био је пре во ди лац и ко мер ци ја ли ста у То ри ну, но ви нар, ди-
рек тор у „За ста ви им пекс” (Бе о град), уред ник у Кул тур но-про свет-
ној за јед ни ци Бе о гра да, ге не рал ни кон зул СРЈ у Ба ри ју у Ита ли ји, 
про фе сор ита ли јан ског је зи ка и књи жев но сти у Пр вој срп ској гим-
на зи ји у Срем ским Кар лов ци ма, ко мен та тор Ра дио Ва ти ка на за 
Бал кан и до цент на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Ба ри-
ју. Ко лум ни ста је днев ног ли ста „ДАН”, уред ник у ге о по ли тич ком 
ча со пи су „На ци ја”, глав ни и од го вор ни уред ник „Пе снич ких но-
ви на”, члан ре дак ци је књи жев ног ча со пи са „Ла Ва ли за” из Ба ри ја.
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На та ша Ба јић (Србија)

НОЋ ДУЖА ОД КОНОПЦА

И злочин и казна
А душа празна
И јадници и сродници
Чији су губици?

Ноћ дужа од конопца
Срце се копрца
До новог света
Звезда у очима
Песму тужно пева
Очевима и оцима.

Знаци крај пута 
Не помажу слепима
Ова је планета 
Проклета авлија
Када се награда на барут 
Осећа
Иронија страдања
Очи ти отвара.

Горка је чаша Господо
Вашега отрова
Нека нас нада не вара
Да брза смрт је пресуда
Она је слобода
Врста одмора.

На та ша Ба јић, рођена је 2. августа 1971. у Сме де ре ву. За вр ши ла је 
Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду 1998 го ди не, од сек пси хо ло-
ги ја и МА про грам Европ ске сту ди је – по ли тич ки и прав ни аспек-
ти на Ал тер на тив ној ака дем ској обра зов ној мре жи у Бе о гра ду 2001. 
го ди не. Жи ве ла и ра ди ла у Но вом Са ду, Бе о гра ду, Вра њу, Ни шу, 
Бу дим пе шти, Лон до ну. Пси хо лог, пе сник, пре во ди лац.

До са да је об ја ви ла збир ке по е зи је По глед са сед мог спра та – чи
ста по е зи ја углав ном, Ноћ ду жа од ко ноп ца. При ре ди ла За ви чај ни збор
ник Се вер не Дал ма ци је, Бу ко ви це, Мо крог По ља и јед не по ро ди це. Пре во-
ђе на на ен гле ски , ур ду и бу гар ски је зик.

Жи ви и ра ди у Сме де ре ву. Ан га жо ва на као са рад ник Ме ђу на-
род ног фе сти ва ла по е зи је Сме де рев ска пе снич ка је сен.
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Владимир Некљајев (Белорусија)

ПРОЗОР

У згради преко пута жена је прала прозор.
Мокро сунце се у ружичастом стаклу димило.
Он је пришао
Она се на њега наслонила…
У згради преко пута жена је прала прозор.

Тог дана ми се више ништа није догодило.

КЛАДЕНАЦ

Пустићеш ланац — и пашће ведро,
Кô шаран у виру праћакнуће се.
Један гутљај — и ево га: добро!
На дну ведра пролазник осмехнуће се.
И опет ће се на свету живети тако лако!
И жега није стега. И дом је на пар корака.
Дланови врата гладе да све сијају.
Тече струја… И камичци играју.

НОВИ СНЕГ

Толико снега да дрвеће се ломи. 
Бели снег и бели-бели свет.
Чистина. На чистини се и лови.
След у след
идемо, кô од ковчега Нојевог,
Од дрвљаника — у далеки свет.
И ничег код мене и тебе новог —
Само снег!

Вла ди мир Не кља јев ро ђен је 11. ју ла 1946. год. у Смор го њу.  Де-
тињ ство је про вео у Кре ву – зна чај ном ме сту бе ло ру ске исто ри је.  
Шко лу је за ко вр шио у Смор го њу, Сту ди рао је на Мин ском елек-
тро тех нич ком фа кул те ту – смер ко му ни ка ци је (1966), Мо сков ском 
фи ло ло шком фа кул те ту (1971), на фи ло ло шком фа кул те ту Мин-
ског пе да го шког ин сти ту та (1973). Шездесетих го ди на ра дио је као 
ве зи ста на се ве ру, у Си би ру и на Да ле ком ис то ку. По чет ком седам-
десетих ба ви се жур на ли сти ком и књи жев ним ра дом. Ра дио је на 
Бе ло ру ској те ле ви зи ји. Био је глав ни уред ник ма га зи на „Кри ни ца“ 
(„Из вор“) и глав ни уред ник не дељ ни ка „Књи жев ност и умет ност“ 

– ли ста бе ло ру ске умет нич ке ин те ли ген ци је. Од 1998. је пред сед-
ник Удру же ња пи са ца Бе ло ру си је. Од  2005. је пред сед ник Бе ло ру-
ског ПЕН-цен тра. Од 2010. је ли дер све бе ло ру ске гра ђан ске кам-
па ње „Го во ри исти ну”. Пр ва збир ка пе са ма От кри ће об ја вље на му 
је 1976. Ка сни је су се по ја ви ле збир ке Из у ми те љи ве тро ва, Минск 
1979, За штит ни знак Минск, 1983, Ло кал но вре ме Минск, 1983, Кроз, 
Минск, 1985, Др во бо ла Минск, 1986, Го лу би ња по шта Минск, 1987, 
Ве да Минск, 1989, Минск 1996, Иза бра но Минск, 1998, Та ко Минск, 
2004, Коњ Минск, 2010, Про зор Минск, 2010.

У по след ње вре ме по ја вљу је се пре те жно као про за ик (збор-
ник Цен тар Евро пе, при по вет ке Праг, Ми рон и Ми рон, Вра ћа ње ве ре и 
др.).  Об ја вио је ро ман Му зи кант, Минск, 2003. 

Аутор је дра ме Ар ма ге дон. Ла у ре ат је Др жав не на гра де Ре пу-
бли ке Бе ло ру си је. На гра ђен је ор де ном Знак ча сти.
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Андрија Радуловић (Црна Гора)

ГЕНЕРАЛ

Гланцао године чизме биографију
Имао вилу коња гарду
и све што имају генерали

Једном онако онемоћалог
већ бијелу пчелу
Тобџија његов оџачар
предаће га кроз камин
без еполете
без барута
без поздрава
неким голобрадим људима
Сузе које је просуо другима
сад су киша која кропи мапу и погачу
заставу  границу и шуму у којој је рођен
залива трн грб и гроб
а његово ордење на бувљаку арче
његови синови као алајбегову сламу
просто за неки ситниш
Тек један громби шињел
за нешто више трампе
за везене гаћице лила
исте је један коврџави тип
у некој јефтиној серији са шпанским акцентом
Скинуо жени једног пуковника
Тихо
свилено
без грмљавине
падају његове звјездице са рукава
поља и облака

Његова битка је обезглављена кокош

Генерал без војске је сапуница
Из његове чизме расте першун

Ан дри ја Ра ду ло вић ро ђен је 
1970. го ди не у Под го ри ци, где је 
за вр шио основ ну и сред њу шко-
лу. Исто ри ју је сту ди рао на Уни-
вер зи те ту Цр не Го ре, а фа кул тет 
раз ред не на ста ве за вр шио је на 
Но во сад ском уни вер зи те ту. Об ја-
вио је сле де ће књи ге по е зи је: По
глед с Мо ста, Уни рекс, Под го ри ца, 
1994, Знак у пи је ску, Град пи са ца, 
Хер цег Но ви, 1995, По ноћ на До ну, 
Обод ско сло во, Ри је ка Цр но је ви-
ћа, 1997, Ог ње но ре бро, Сту по ви, 

Ан дри је ви ца, 1998, Ри јеч са ју га /из бор крат ких пе са ма на ру ски 
је зик /, Ок то их, Под го ри ца, 2000, Ан ђео у пше ни ци, Апо строф, Бе-
о град, Удру же ње књи жев ни ка Цр не Го ре, Под го ри ца, 2002, Сни је
жна азбу ка, Ок то их, Под го ри ца, 2007, Зво но (по е ма), Уни рекс, Под-
го ри ца, 2008, Ог ње но ре бро (на бу гар ски је зик), Со фи ја 2003.

Ог ње но ре бро (на ру мун ски је зик), Тр го ви ште 2006, Бив ше кра
љев ство (у штам пи). Ла у ре ат је сле де ћих на гра да и при зна ња: ГРА
МО ТА Ли те рар ног му зе ја Бу гар ске, Ин тер на ци о нал на на гра да НОС СИ
ДЕ (УНЕ СКО), Ита ли ја, По ве ља за по се бан до при нос кул ту ри – Ани
но а са, Ру му ни ја, Бо жи дар Ву ко вић Под го ри ча нин (на гра да Удру же ња 
књи жев ни ка Цр не Го ре за нај бо љу књи гу на Ме ђу на род ном сај му 
књи га у Под го ри ци), Ко чи ће во пе ро, Ба ња Лу ка – Бе о град, Мар ко Ми
ља нов (тра ди ци о нал на го ди шња на гра да Удру же ња књи жев ни ка 
Цр не Го ре за нај бо љу књи гу), Злат на знач ка Кул тур нопро свет не за
јед ни це Ср би је, Ву ко ва по ве ља, Ла у ре ат ме ђу на род ног књи жев ног фе сти
ва ла Злат но пе ро Ру си је, Мо сква,  Ме ђу на род на на гра да за по е зи ју На ји 
На а ман, Ли бан.

По е зи ја му је пе ри дич но пре во ђе на на: ру ски ,ен гле ски, бу-
гар ски, ита ли јан ски, ру мун ски, шпан ски, грч ки, ма ђар ски, арап-
ски, дан ски, сло ве нач ки, ма ке дон ски, пољ ски, швед ски , укра јин-
ски и фран цу ски је зик.

Пе сме су му за сту пље не у ви ше до ма ћих и стра них из бо ра и 
ан то ло ги ја по е зи је.

Чу ве на ан то ло ги ја сло вен ске по е зи је Из ве ка у век ко ја се по ја-
ви ла у Мо скви 2003. го ди не у ре дак ци ји ис так ну тих ру ских пи са ца, 
кри ти ча ра, фи ло ло га и ака де ми ка, по чи ње пе сма ма Бран ка В. Ра-
ди че ви ћа, а за вр ша ва се пе сма ма Ан дри је Ра ду ло ви ћа. Је дан је од 
осни ва ча Књи жев ног дру штва „Ње гош”.



У
Ч

ЕС
Н

И
Ц

И
 Ф

ЕС
ТИ

ВА
Л

А

125

124 125

Ченг Сенгју (Кина)

НОЋ У ПЕКИНГУ

Када се улица касне јесени 
стопи са пекиншком ноћи
хладан ветар нежно дува
у лица људи који журе.
Када вече упали светла и дигне се бука 
пекиншка ноћ и ми чекамо тебе
у заказано време
под неонским светлима.

Читам непозната имена ред по ред 
и не могу да чујем твој глас на телефону.
Тихо чекајући у усамљеној улици 
пекиншка ноћ и ми чекамо тебе
све док не затрепере светиљке
на заказаном месту.

ВИНО ШАТО ШЕВАЛ БЛАНК

Ноћ нежно дотиче гнездо на дрвету 
не лупкајући и не слушајући буку саобраћаја.
У тако мирној ноћи 
скерлетно вино у чаши нас прати
вољеном стазом која води у планину.

Дођи, дођи и седи.
Дозволи вину да пригрли тебе и мене 
у планинском гнезду.
Само скерлетно вино у чаши 
прати нас кроз сећање
до тренутка у којем смо се први пут срели.

Пре вео са ен гле ског: Дра ган Дра гој ло вић

Ки не ски пе сник Ченг Сен гју ро ђен је у Пе кин гу 1954. го ди не. На 
пе кин шком Уни вер зи те ту за вр шио је фа кул тет. Ра дио је у ме ди-
ји ма, био глав ни уред ник не дељ ни ка „Да нас”. Пи ше ро ма не, ре-
пор та же, при че, есе је и по е зи ју. Не ки ње го ви ра до ви пре ве де ни 
су на ја пан ски. Био је де кан, а са да је пот пре десд нил Књи жев не 
ака де ми је Лук сун.
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Калјан Кумар Чатерји (Индија)

ТРИ ПЕСМЕ ЗА КИШНУ ПЛАНИНУ ШРАБАН

1

Управо те сада желим – целу тебе.
Могу ли ти послати поруку за повратак?
Молим, стани овде како бих могао сасвим 
да те обавијем светлошћу мојих очију.
Пуна си ватре, а мисао ти је изван пожара.
Киша сасвим покрива твоју душу, 
киша, киша, потоп од кише.
Ако нудиш, нуди све,
То тражи моје срце.

2

Чувај у сећању све моје грешке.
Молим те, осветли таму, ја сам те изазвао.
Све је само у ноћи пуног месеца. Када је тишина 
заборављај, мислио сам да сам у праву.
Дај ми мржњу у размену.
Киша ће испрати простор мојих очију.

3

Мислили смо да ћемо се срести негде на истоку
Где хоризонт додирује небо кишне планина Шрабан.
Дао сам ти сву своју љубав искушењима проверену 
 коју сам толико дуго сакупљао.
Да ли смо сачували наше речи
Онако како смо се надали?

Мислили смо да ћемо се срести негде на истоку.

Пре вео са ен гле ског: Дра ган Дра гој ло вић

Кал јан Ку мар Ча тер ји ро ђен је 1950. го-
ди не. За вр шио је фа кул тет у Кал ку ти. 
Пи ше по е зи ју од ђач ких да на. Пре во дио 
Т. С. Ели о та са ве ли ким успе хом. Са ра-
ђи вао у ве ли ком бро ју но ви на и ча со пи-
са у Ин ди ји и Бан гла де шу, био уред ник, 
а при ре ђи вао је и пе снич ке ан то ло ги је. 
Ба вио се фил мом, фол кло ром и да вао ве-
ли ки до при нос ра ду ор га ни за ци ја ко је се 
ба ве кул ту ром и ства ра ла штвом. Има ви-
со ку функ ци ју у бан ци. Члан је Ко ми те та 
Свет ског пе снич ког фе сти ва ла у Кал ку ти.
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Шенг Сичао (Кина)

ПЕСМА О ЛУПАЊУ НА ВРАТА

Ако желиш да затвориш врата, учини то чврсто,
Зашто да то чиниш траљаво –
Кроз шупљину лево од прага
Жеља може лако да се увуче.

Поново и поново, базам испод твог прозора,
Поново и поново, кружим око твоје куће,
Проклињем твоје име,
Беле ноћи потребне су за анатему. 

Зелени кућни голуб избачен је,
Стојим као од љубави болесно дрво у даљини,
Да ли сваке ноћи када  ветар дува
Твој чувар дрхти на ветру?

Ако желиш да затвориш врата, учини то чврсто,
Зашто да то чиниш траљаво –
Кроз шупљину лево код прага
Жеља може лако да се увуче.

Данас су моја рамена болно притиснута
Брзим млазевима твојих погледа.
Одлучи се: чврсто затвори врата
Или их отвори сасвим. 

Пре вео са ен гле ског: Дра ган Дра гој ло вић

Ки не ски пе сник Шенг Си чао ро ђен је 1957. го ди не. За вр шио је 
сту ди је ки не ске књи жев но сти. Ба ви се кри ти ком и де кан је на Ин-
сти ту ту за књи жев ност про вин ци је Се ђи јанг. Об ја вио је ви ше пе-
снич ких и про зних књи га. Био је уред ник и при ре дио је ве ли ки 
број књи га за штам пу. Са рад ник је мно гих књи жев них ча со пи са и 
ли сто ва ши ром Ки не. Пе сме су му пре во ђе не на не ко ли ко стра них 
је зи ка.
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Љу би ша Си мић (Српски песник из Франкфурта на Мајни)

БРИГА ИЗ СВРЉИГА

Ових дана у Сврљигу
Овце брину тешку бригу
Јавили су из Прокупља
Зеландска је вуна скупља

Каква брука, каква штета
Таква вест из белог света
По Сврљигу да се шири
МИ СУМЊАМО У ТАЈ ЖИРИ!

Увреда је ово тешка
Мора да је нека грешка
Не сме да се толерише
Бела стада поручише

У Сврљигу лоше стање
Сазива се заседање
Овај проблем да се реши
Да се види ко погреши

Заседају мудре главе
Грешку ову да исправе
Најмудрија међу њима 
Деведесет лета има

То је једна овца стара
О врату јој два чактара
У ухо се све претвори 
Када поче да говори

Ја за Зеланд нисам чула
То је нека прича трула
Луд је свако ко се боји
Нови Зеланд не постоји

Велики се проблем реши
Све овчице то утеши
Вратише се срећне кући

Свака песму певајући

Не постоји боља вуна
Од сврљишког меког руна
Тако кажу, тако веле
Из Сврљига овце беле.

СТОНОГА

Да л’ сте чули за стоногу-
пребила је једну ногу.
Толику је дигла буку
два је пужа кући вуку.

Силна јека шумом стоји,
стонога се грдна боји:
изгуби ли ногу своју
нису онда сто на броју!

Како ће је онда звати?
Које ће јој име дати?
Да л ће бити тад стонога
кад јој фали једна нога?

Пужеви је ућуткују,
теше, бодре и смирују,
а она се тол’ко гица –
Изгинуће обојица!
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Љу би ша Си мић ро ђен је 1970. го ди не у Ту ла ру, Ср би ја. Сту ди рао 
је исто ри ју на Фи ло зоф ском фа кул те ту у При шти ни. 

Об ја вио је че ти ри збир ке пе са ма: Та мо ва мо (Ино рог, Бор 
2001) Ма че На о па че (Ино рог, Бор, 2001. и дру го из да ње 2002.) Уз бу на 
(NEW PRESS Сме де ре во, 2009) и дво је зич ну књи гу (на срп ском и 
не мач ком) Ма ра тон (NEW PRESS Сме де ре во, 2009). До бит ник је ви-
ше на гра да за сво ја књи жев на оства ре ња: Пр ва на гра да за по е зи ју 
за де цу 2001, 2003, и 2006. го ди не на Мај ском књи жев ном кон кур су 
пи са ца ди ја спо ре. Брон за ни Ор феј 2001. за пе сму Та мо ва мо ко ја је 
про зва на хим ном ди ја спо ре, Злат на ли ра 2005. и Злат ни Ор феј 2010. 
го ди не. Пе сме су му пре во ђе не на ма ке дон ски, бу гар ски и не мач-
ки је зик.

 Члан је Удру же ња књи жев ни ка Ср би је, Ли те рар ног дру штва 
Хе се на и пред сед ник је Удру же ња пи са ца „Сед ми ца” из Франк-
фурта на Мај ни. 

Жи ви и ства ра у Франк фур ту на Мај ни.

Марија Шимоковић (Србија)

РИТУАЛИ

зри јесен песничка у смедереву
 а реке
смирују тахикардију памћењем стечену
дунаву на уво језава муца фрагменте
 ненаучене песме
кроз каква друштва треба још проћи
кроз злоходнике, паукевојнике
голобради дечаци под кулама траже
 училиште наде
уместо стихова за удице им се каче
 јеринине море
столећа оплакују повратни смер клетве
сведена на просто правило тројно
 значења троугла
из темеља деспотовог града
 покајницу озрачују
наук лапидарне смрти залуд гонетају
да л је главу црног ђорђа као јемство
 у стамбол одлуталу
с коца предсказала у беч загледана
 јована црног глава
челник тог следа беше л глава лазарова
што у бунару неком сусрет с телом
 још и данас чека
а следбеник потоњи прекодринска глава
 на длану муџахедина
и кад смерно клечи у цркви брвнари
 накрај старог села
у положају без ослонца за опстајање
 сасвим неприкладном
судбине наум песник може тек да слути
југоисточно од смедерева од покајнице
 на запад
зборно место разлога му се привиђа
задужбина скројена од 12 000 нијанси
 поентилистичкој тв-слици налик
из које ктитори насумице беже
од унакрсних погледа обневидели
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снова залуђених двокомпонетним лепилом
 омеђеног трајања
далекосежним објавама устрављени
уморни од улажења у песму која чује
 претечу кефалофора
покајте се царство се небеско приближава
ал да појми обред бесловесне смрти
 никако не уме
јесен седеревска у кацама ври
 грожђе кљуца
чекић повија ужарени срп младог месеца
а кисели задах обара цену београда
синови ратника мењају крупне банкноте
 за телефонске жетоне
панонија у песку чита знамења иста
 од једне до друге раванице
јесен ври вина још ни капи а доба смутно
 тражи пиће више
мајкама за душу што цокуле згрћу
 по згариштима 

Марија Шимоковић ро ђе на је 21. апри ла 1947. го ди не у Су бо ти ци. 
Основ ну и сред њу шко лу за вр ши ла је у Су бо ти ци, а фи ло зо фи ју, 
смер есте ти ка – ети ка на Фи ло зоф ско-исто риј ском фа ку ле ту у Бе-
о гра ду. Збир ке пе са ма: Сам чо век (1972, Освит, Су бо ти ца), Иш че ку
ју ћи Јо ну (1976, Освит, Су бо ти ца), Не бој се, ту сам (1980, Ми нер ва, 
Су бо ти ца), Мај стор жуд ње (1983, Ми нер ва, Су бо ти ца), Не бе ски би
цикл (1987, Но лит, Бе о град), Сла га ње вре ме на (1992, Про све та, Бе о-
град), По љу бац Гу ста ва Клим та, иза бра не и но ве пе сме (1993, из бор 
и пред го вор Бог дан А. По по вић, Про све та, Бе о град), Ma ri at he re si o
po lis, пре вод на ма ђар ски са И. Б. Фо ки јем, (1996, Су бо ти ца), Ме ђу
реч је, (1999, Сту бо ви кул ту ре, Бе о град).

Ма ли ро ман: Сце но гра фи ја за ве тар, (2002, 2003, Пла ви ја хач, 
Бе о град). Ро ман о за но су: Ве ло си пед го спо ди на Вер ме ша, (2010, Де ре-
та, Бе о град).

На гра де и при зна ња:  Ју го сло вен ски фе сти вал по е зи је мла дих 
у Вр ба су, I на гра да 1974. го ди не, на гра да за Књи гу го ди не Дру-
штва књи жев ни ка Вој во ди не 1987. за Не бе ски би цикл, на гра да Др 
Фе ренц Бо дро гва ри за ства ра ла штво 1988. за Не бе ски би цикл, на гра да 
Др Фе ренц Бо дро гва ри за Сла га ње вре ме на 1992. го ди не, на гра да Бран ко 
Миљ ко вић. 
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Милосав Славко Пешић (Србија)

ДОБРОВОЉАЦ ЧИТА МЕМОАРЕ

Старина на кутњему прагу
као у царској библиотеци:
место жезла стеже тојагу!

Наочари – на ластишу и  узици –

трпају со у ране. Збира, одузима:
какав је то животни рачун?! Ни слово

о њему, о друзима
што падоше за отечество!

Одваја мутне перле мемоара; грозу,
ратове. Куне време, крштеницу,

мраз, стенице,  ваши, болест, глад.

Срџба га дави. Стиска протезу,
сикће: отаџбинске врлине где су сад?!

Сломи наочари, згужва ћирилицу.

ВОЋЊАК У СОБИ

Гризнем воћку! Писне сок; семе
прхне ти у косу, у књигу и постељу.

Осећам ― надире сласт.  Време
ме стиска, испуњава жељу:

буја семе из тамних кута.
Сред бивше собе воћњак бехара,

опојним миром кућа огрнута.
Над цветом крушке, јабуке, нара ―

пчела рој! Отресамо пролазности прах.
Сазнања семе отвара се, Бог стражари
док убирамо плодове раја. Трепериш.

У воћу пулсира срце моје и дах
изнова те за вратом жари.
Не бој се: дрхтећи зриш!

ЗАРАНА ПАДАЈУ МАГЛЕ

Нема више дивних дана 
од којих дах трепери. Време
стрпљиво развеје све. Зарана
чини се, падају магле, бреме

расипа се, а тежим бива. Осврне 
ли се кришом ико –  схватио није:

сваки трен хитро трне
и надање вавек тлапња свије.

Туга повремено, сурови тат,
као сусед жудно мерка ситнице

кришом што зграбиће

кад последњи избије сат.
Тако од Постања. За трице

и кучине трошно бори се биће.
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Ми ло сав Слав ко Пе шић, пе сник, про за ист и пре во ди лац. Об ја-
вио, по ред дру гих, пе снич ке збир ке Књи га по ста ња (1972), Хе ле на 
спа ва с ми ши цом под гла вом (1978), Ма ли зна ци не вер ства (1980), Там
ни ви ла јет (1983), Ве чер ња бла гост (1984), Ме фи стов вез (1986), Мир на 
ку ћа (1987), Смрт је ло вац са мо тан (1980), из бор У дом за ста ре сти гао 
је ко му ни зам (2004), дво је зич но Ма сти ло је гор ко / Ink is Bit ter (2007). 
За тим књи гу крат ких при ча Чо век про тив се бе (1979), лир ске за пи-
се С љу бе чи тим што ва њем (1986), пе сме за де цу Мач је, миш је и дру ге 
(1987), есе је о глу ми шту Бен гал ска ва тра глу ме (1977) и Глум ци од ла
зе, си ре (1988). При ре дио пе снич ке ан то ло ги је Кад те за бо ли ду ша 
(1981) и Љу ве не (1984), иза брао, пре вео и бе ле шка ма опре мио ге не-
ра циј ски круг са вре ме них сло ве нач ких про за и ста Бер ба не бе ског ви
но гра да (1990). Са чи нио из бор, пре вео и ко мен та ри сао Мо цар то ве 
епи сто ле же на ма Пи сма оса мље ни ка. Ре ви ја за му шкар це Playboy об-
ја ви ла је да је пре вод маестралaн а Пи сма оса мље ни ка књи га ме се ца. 
Под на сло вом Књи га про ме на из дао је 2007. обим ну ро ман си ра ну 
илустровaну про шлост Сме де ре ва.

Кра јем осам де се тих и по чет ком де ве де се тих ин тен зив но об-
ја вљи вао ерот ске при че  у ре ви ја ма Еро ти ка и Еро ти ка при че (За-
греб), Vro či kaj (Ма ри бор), Sex press и Пан еро ти ка (Но ви Сад), Ерот
ски до дир, Страст плус и Страст (Бе о град) и пи сао крат ке сек си 
при че за го вор не ауто ма те. 

Пре во дио по је ди не при че Ву дија Але на, Ка рел Блик сен, 
Мaргарет Етвуд, Џе ро ма  Се лин џе ра, Со мер се та Мо ма, есе је Пје ра 
Ви то рија Тон де ла, Жана Блоа, M. Спил, Ди ми три ја Ру пе ла, Та ра са 
Кер ма у не ра, Га бри је ла Гар си је Мар ке са, пе сме Гу ста ва Ја ну ша, Та-
тја не Глу шко ве, Урс Вид мер, Во ле Со ин ке, Ма је Вид мар, Ми ла на 
Кле ча, То не та Кунт не ра, Ер ви на Фри ца, Бар ба ре Су ше, Ма ри је те 
Но вак, Ива Све ти не, Ми ла на Де кле ве, Бо ри са Ју ки ча, Алој за Иха-
на, Алој за Град ни ка, Але ша Де бе ља ка, Ју ра Де те ле, Ан дре ја Блат-
ни ка, То ма жа Ша ла му на, Ма ру ше Кре се Вајд нер, Све тла не Ма ка-
ро вич,  То не та Пав че ка, Бо ри са А. Но ва ка, Јо си па Мур на, Ци ри ла 
Зло бе ца, Ја ше Зло бе ца, Ште фа на Ре ми ца, Јо жа Удов чи ча,  Ата на са 
Ван ге ло ва, Сла ва Ђор ђа Ди мов ског, Ри ста Ја че ва, Ри ста Ла за ро-
ва, Ма те је Ма тев ског, Хри ста Пе тре ског, Ан те По пов ског, Рад ми-
ле Три фу нов ске, при че Сил ви је Бо ров ник, Ле ле Б. Ња тин, Бо ја не 
Вајт, Ли ди је Гач ник, Бла жа Ого рев ца, Ми хе Ма ци ни ја, Еда Тор ка-
ра, Вин ка Мон ден дор фе ра, Фра не Фран чи ча, Ју ра По то ка ра, Ја ни 
Вир ка, днев нич ке за пи се и пе сме Сил ви је Плат. 

Томислав Стевановић (Србија)

У ЗВЕЗДИ САН

Жмурке игра
 у чујној ноћи
Ноћ чује звезде
 у звезди сан

Пева месецу
 некада простор
 Музика некада
 из њега ћутња
 
Безгрешни знаци
 осећај чистог
 Сумња сувишна
 веровањем у њу

Одувек ваздух
 повратак зањихан
Са греде доколица
 варка паучина

Давно послано писмо 
 адреса непозната
  Отуђености кућа
   на ланцу одлазак

Звекет на врату
 цмиздри огреботинама
Алергија уздише бајком 
 коров у магли 

Фотографија наједном
 скида рукавице
Нарамак о сечи сеча
 по дрва у шуму идем 

Памтићу неминовно
Прећутаћу и збогом
Само уз песму
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Песма је сама
Суседи тихи
Упозорена патња

Песма ко песма

У КАФЕУ ДР ПЕГЕ

Улица се двоуми
Пред излогом његовог кафеа
Он је види са стране
Одвикнутих од болести

Пробуђен мислима од синоћ
Колико су пријатељи остарили

Постићи све а бити одморан
Пацијенте – гпсте монитором повезати
Неодлучан на узаном мосту
Напред је назад одлазећег
Тесан живот
Гледаш ли га у очи 
Закаснићеш за корак
Мимоишлих са временом

Дежурство компликује сестра
Тестом оптерећења
Због тога свакако млада 
Болесни у здраве зуре

У његовом кафеу
Пена налакћена на шољу кафе
Усне старца испијају жељу
Ови млади већ су испијени
Застао тренутак 

Одвикнут од пушења
Дим узалуд игра

Томислав Стевановић је рођен у Смедереву 1948. године, у 
учитељској породици. Директор је Историјског архива у Смедере-
ву. Објавио је следеће збирке песама: Вешала од родног дрвета, Шума 
мога ума, Викторија (поема), Светлосни зид, Нови календар, Рез на води, 
Химна судбине, Песак за очи, Мост над губилиштем, Што град Смедере
во, Посета свету (избор песама).

У припреми је збирка Огањ за Марију.
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Улђибату (Кина)

ЉУБАВ И ПОЕЗИЈА

Љубав је безгранична
Она је широко и дубоко море душе
Љубав је немерљива
Она је чисто и топло пролеће срца

Љубав и ти будите моја најдубља осећања
Твоја моћ заледиће моје заљубљено срце

Моје песме су као млечни водоскок љубави
Да ли поезија моју љубав подиже до врхунца
Млеко је бело и чисто
Никада моју љубав нећеш моћи угрозити

Нема праве песме у срцу онога
Који се игра са љубављу
Прави песник чини љубав божанском

Можеш уништити моје тело
Никада нећу допустити да се моја љубав истроши
Могу остати без новца
Али никада нећу продати своје песме.

Пре вод са ен гле ског: Дра ган Дра гој ло вић Ки не ски пе сник Ул ђи ба ту ро ђен је 1957. го ди не као де те па сти ра, 
у ме сту Ба а рин Ба не, Уну тра шња Мон го ли ја. За вр шио је сту ди је 
мон гол ског је зи ка и књи жев но сти. Из ме ђу 1993. и 1996. бо ра вио 
је у То ки ју на сту ди ја ма књи жев но сти. Об ја вио је пре ко два де сет 
књи га. Це њен је као је дан од нај бо љих мон гол ских пе сни ка. Ба ви 
се пре во ђе њем. Глав ни је уред ник ме сеч ни ка ко ји из ла зи на мон-
гол ском је зи ку. Пре во ђен је на ки не ски, ја пан ски и на сло вен ски 
је зик ко јим се пи ше у др жа ви Мон го ли ји. До био је ви ше књи жев-
них на гра да и при зна ња.
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Ристо Василевски (Македонија – Србија)

О(ДА) МАЈЦИ

Да ју је Бог имао
ко зна како би свет изгледао

Можда би брига
коју би с Њим поделила
лишила природу зла
човека да буде 
увек најгоре оружје

Свест о нама
била би јаснија
затамњена места
оку ближа
уму угоднија

Јер Она је Утроба
у којој се све зачиње
развија до рођења
задојено њеним млеком
успоставља равнотежу
на којој све почива

Љубав браће и сестара
не би одређивала мржња
која је њено друго лице
и својом сумњом све ремети

Чак и смрт
имала би можда друго име

О (да)
мати наша мила
пресељена у вечност
из које не избиваш

О(ДА) ХЛЕБУ

Сам се посејао
сам се отхранио
да би сви други 
све друго посејали
и одржали се у времену
као његово јединствено памћење

Његова клица је никла 
пре ичије свести
о било каквом семену

Стабло су му неговале епохе
претворивши га у сан
без којег ниједан дан не може

На трпези је први
со и вино су му гости
мирођије и остало
окаснели придружници

Само с њим
поглед је пун
мисао ослобођена
глад сахрањена

Ко га нема
изгубио је мир
наду да ће икада игде стићи
чути веселе гласове у кући
да се нешто зида
осим онога
што граде глад 
и њени Сејачи
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Ри сто Ва си лев ски (1943), ака де мик, пе сник, 
есејистa, пре во ди лац, ан то ло ги чар и из да вач, 
пи ше на ма ке дон ском и срп ском је зи ку и об ја-
вио је сле де ће збир ке по е зи је: Ша пу та ња (1968), 
Вре ме ни ја (1970), Тол ку ва ње на па тот (на ма ке-
дон ском, 1973), Да ва ње об ли ка (1981), Ли ста ње 
вре ме на (1984), Бол на ку ћа (1984), Жи ти е то на 
ко ле Ф. (на ма ке дон ском, 1984), Мо рин ки (на 
ма ке дон ском, 1986), Оти ћи у Пре спу (из бор, 
1986), Страд и здрач (из бор; на ма ке дон ском, 
1991), Пло до ред (на ма ке дон ском, 1991), По фал
би на пе ко лот (на ма ке дон ском, 1993), Игра ње 

гла вом (1997), Огле да ла (на ма ке дон ском, 1998), Игри и по фал би (из бор; 
на ма ке дон ском, 2000), La u da iadu lui (из бор; на ру мун ском, 2000), Ле то
пис хи ља ду де вет сто по след ње (2000), Тка ни ца зла (2001), Храм. Се пак храм 
(на ма ке дон ском, 2002), Bi se ri ca, iata hra mul (на ру мун ском, 2003), Bi se ri ca, 
iata hra mul (на ру мун ском, 2004), Храм, ипак храм (2003), Храм и пак храм 
(на бу гар ском, 2004), Фре ска од ре чи (из бор, 2005), Фре ска од збо ро ви (из-
бор; на ма ке дон ском, 2005), Ис ко пи не (из бор, 2006), Ex ca va ti ons (из бор; 
на ен гле ском, 2006), Сушт (2007), Фре ска от ду ми (из бор; на бу гар ском, 
2007), Чу вар на по ле то (из бор; на ма ке дон ском, 2008), Чо ве кът е храм (из-
бор, на бу гар ском, 2009),  Hram, iara hram (на ару мун ском, 2009), Вре ме, 
гла со ви (из бор, 2009), Храм, света ки храм (на ру ском, 2010), Kil ka pi e šni 
(из бор, на пољ ском, 2010), Бо же стве ни до пи ри (на ма ке дон ском, 2010), 
Playing with my Head (из бор; на ен гле ском, 2010), Gu ar dian of the Fi eld (из-
бор; на ен гле ском, 2010), Нул то вре ме (фи ло со фе ме, па ра ко пе, цр ти це, 
2010), Czas, gł osy; Śpi ew o Świ ątyni (на пољ ском, 2010), и ан то ло ги је: Град 
на де сној ве тар на ле вој оба ли (1971), Ча роб ни ков че жић (са вре ме на ма ке-
дон ска по е зи ја за де цу, 2002), Вол шеб но ков че же (со вре ме на ма ке дон ска 
по е зи ја за де ца, 2002), Све тло сти зна че ња (по е зи ја пе сни ка на ци о нал-
них ма њи на у СЦГ, 2003), Ду шев не све ча но сти (по е зи ја Ма ке до на ца у 
СЦГ, 2003), Ду шев ни све че но сти (по е зи ја на Ма ке дон ци те во СЦГ, 2003), 
Ка вез од ре чи (мла да ма ке дон ска по е зи ја, 2005), Де сет са вре ме них ма ке
дон ских пе сни ка (2005), Трај ник (по е зи ја пе сни ка на ци о нал них ма њи-
на и ет нич ких за јед ни ца у Ср би ји (2009). Добитник је више десетина 
књижевних награда и признања у земљи и иностранству. Члан је Ма-
ке дон ске ака де ми је на у ка и умет но сти, Ака де ми је сло вен ских књи-
жев но сти и умет но сти (Вар на, Бу гар ска), Ме ђу на род не асо ци ја ци је 
пи са ца и пу бли ци ста (Ри га, Ле то ни ја), Дру штва пи са ца Ма ке до ни је, 
Удру же ња књи жев ни ка Ср би је и Удру же ња књи жев них пре во ди ла-
ца Ср би је. Ди рек тор је и глав ни и од го вор ни уред ник из да вач ке ку ће 

„Ар ка” (Сме де ре во, Ср би ја).

Извод из биографије

Еле на Ива но ва Вер хов ска (Ру си ја)

САНКЕ

Бели брег, црни траг, давно вече,
лагано се санке спуштају,
А на њима – неживо човече,
То сам ја, гледајте, – ја сам ту.
Гурнули ме, лако ме одвргли, 
Оставили у подножја скуту.
Рукавице од снега се смрзле.
Ћутим сада. Ја умем да ћутим.

Овај сан дуго већ ми сни се,
Пре но бол ме сколи немилице,
Опет иње лепи трепавице
И дисања нема, а ни лица.
У фигурицу, изгубљену, тамну,
Стајем цела. А и време, ваљда…
Другачију себе и не памтим.
А снег пада.
 Снег пада.

***

Да сав живот прође крај извора,
Да се смешкаш, а не схваташ речи,
Сурдук ведра гледаш одозгоре
Док са страхом на ободу клечиш.
Да цвећу и трави носиш воду,
Захваћену у грст што дрхтури,
Сребрнасту чудну разоноду,
Што ко птица из руку исцури.
Да ко луда сеоска, с блаженством
Кишу ловиш рупцем, скупљаш локву,
И да с тугом непојамном женском
Уз груди стежеш марамицу мокру.

Превела са руског: Вера Хорват
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Jелена Ива но ва-Верховска, пе-
сник, пре во ди лац, члан Удру же-
ња књи жев ни ка Ру си је, Ме ђу на-
род не асо ци ја ци је ру ско је зич них 
пи са ца, Удру же ња пре во ди ла ца 
зе ма ља ЗНД (За јед ни це не за ви-
сних др жа ва) и Бал ти ка. По е зи ја 
јој је увр ште на у ан то ло ги ју Ру ска 
по е зи ја ХХ ве ка. Об ја вју је у ча со-
пи си ма „При ја тељ ство на ро да”, 

„Пр стен А”, „Мла дост”, „Кре шча-
тик” и др. По е зи ја јој је у пре во ди-
ма на шпан ски, бу гар ски, срп ски, 
ма ке дон ски, хр ват ски и пољ ски 
је зик об ја вљи ва на у Ср би ји, Цр-

ној Го ри, Ма ке до ни ји, Пољ ској, Бу гар ској, Ру си ји итд. Аутор ка је 
књи ге пе са ма Жр тве ни ја рац, ко ја је иза шла у Со фи ји (Бу гар ска) 
2010. го ди не.

Уче сник је ме ђу на род них фе сти ва ла по е зи је у Ср би ји, Пољ-
ској, Ру си ји и Гру зи ји.

Дра го мир Ћу ла фић (Србија)

ЈЕСЕН У БЕОГРАДУ

У Београд с више страна
јесен стиже истог дана.

Са Авале зором, зна се,
стигне прва, паркира се.

И из Гроцке брзо дође,
успут нешто слатко глође.

Од Панчева, све равницом,
иструцка се приколицом.

Од Пазове, Батајнице
донесу је две-три птице.

Са Рудника, издалека,
најави је ветар с клека.

А из света, сва у листу,
на сурчинску слети пису.

КОШУЉА

Није од свиле,
од лана није,
мама је само
од снова шије.

Мајчино срце
чипка лепа,
на левој страни
уместо џепа.
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Дра го мир Ћу ла фић ро ђен је 8. но вем бра 
1940. го ди не,  у се лу Лу ге, код Ан дри је-
ви це, у Цр ној Го ри. За вр шио је у Но вом 
Са ду Фи ло зоф ски фа кул тет, гру пу за не-
мач ки је зик и књи жев ност. Жи ви у Бе о-
гра ду. Об ја вље не књи ге: По зни ше та чи 
(по е зи ја, аутор ско из да ње, Бе о град, 1971); 
Дру га ја ва (по е зи ја, Баг да ла,  Кру ше вац, 
1973); Раз го вор же ђи (по е зи ја, Стра жи ло-
во, Но ви Сад, Срп ска чи та о ни ца и књи-
жни ца, Ириг 1978); Ако се се тиш (по е зи ја 
за де цу, Стра жи ло во, Но ви Сад, Срп ска 
чи а о ни ца и књи жни ца, Ириг, 1985, 1986); 
На ва ла пра зни не (по е зи ја, Но ва књи га, Бе-

о град, 1988); Чуд на ста за (по е зи ја за де цу, Но во де ло, Бе о град, 1988); 
Се ли це (по е зи ја за де цу, ИП књи га Бе о град, 1988); Кључ (при по вет ке, 
Уни вер зи тет ска ри јеч, Ник шић, 1991); Шта ту има да се кри је (по е-
зи ја за де цу, Књи го те ка, Бе о град, два из да ња, 1994); Кад ја бу ка за ру ме
ни (из бор по е зи је и про зе за де цу, Срем пу блик, Бе о град, 1996, 1997); 
При чест (по е зи ја, Про све та, Бе о град, 1997); Пре но ћен жи вот (са Рат ком 
Чо ла ко ви ћем, ан то ло ги ја бо ем ске по е зи је, In ter press, Бе о град, 1997); 
Звје зда но ждри је бе (ро ман за мла де, БМГ, Бе о град, 1997, BO O KLAND, 
Бе о град, 2004); Ра ши ри ру ке (из бор по е зи је за де цу, Гри го ри је Бо жо вић, 
При шти на, 1998); Још ме има (по е ма, In ter press, Бе о град, 2000); Још ме 
има, по е ма, би бли о фил ско из да ње, In ter press, Бе о град, 2000); Шап ну ла 
ми бре за (иза бра не и но ве пе сме за де цу, Но лит, Бе о град, 2001); Мо ре 
на је да на е стом спра ту (при че за де цу, На род на књи га – Ал фа, Бе о град, 
2001); На ше ле то (ро ман за де цу и ро ди те ље, На род на књи га – Ал-
фа, Бе о град, 2002); Бо ље вас на шли (са Гра ди ми ром Стој ко ви ћем, из бор 
по е зи је и про зе за де цу, пет из да ња, пр во Срп ска књи га, Ру ма, 2002); 
Рин ги шпил у мо јој гла ви (ро ман за мла де, На род на књи га – Ал фа, Бе-
о град, 2003, 2005); Рин ги шпил мор ска ше ма (ро ман за мла де, На род на 
књи га – Ал фа, Бе о град, 2005); За љу бље ни рин ги шпи ли (ро ман за мла де, 
На род на књи га – Ал фа, Бе о град, 2008, 2009); Не ко дру ги (ро ман, Чи-
го ја штам па,  Бе о град, 2009, На род на би бли о те ка До си теј Об ра до вић, 
Ста ра Па зо ва, 2009); Да ти шап нем (пе сме и при че за де цу, из бор, На-
род на би бли о те ка Жар ко Зре ња нин, Зре ња нин, 2010); Рин ги шпил за дво
је (ро ман за мла де, BO O KLAND, Бе о град, 2010). За сту пљен је у ви ше 
ан то ло ги ја, школ ској лек ти ри и чи тан ка ма. Не ке пе сме за де цу су му 
ком по но ва не. Пре во ђен је на: ен гле ски, фран цу ски, ру ски, бу гар ски, 
ру мун ски, ма ђар ски, сло вач ки, ру син ски, ма ке дон ски и сло ве нач ки 
је зик. До био ви ше на гра да за пе сме и при че.

Мошо Одаловић (Србија)

КОД  МА МЕ УНУ ТРА

Ка жу док то ри да бе ба, кад је УНУ ТРА,
пре ко пуп ка и ма ми не ду ше

зна ка ко је НА ПО ЉУ

Ду го ни сам знао, па ме зна ње при ве ло:
кад сам био УНУ ТРА, од пуп ка се жи ве ло!

Зар она сме шна пе тља, ру пи ца на сто ма ку,
СПА ЈА ЛА СА НЕ БОМ МЕ НЕ И МО ЈУ МАЈ КУ?!

Још ће ми не ко ре ћи: Не зна, ви ди ти ње га,
а пре ко пуп ка по стао кра дљи вац Сун че вих пе га.

И ми ри сао ше бој, ла до леж, ка ми ли це,
рас те зао пу пак, да раз го ни пти це.

А за ми сли те и ову чи сто на уч ну ца ку:
ВО ЛЕО САМ ДЕ ВОЈ ЧИ ЦУ У ДРУ ГОМ СТО МА КУ!

Из ле жа вао се у ма ми пу них де вет ме се ци;
та кви смо при ро ди и ја и мо ји пре ци.

Пу пак је ве за са све том, ма ка кви те ле фо ни,
не ко ме не где спо ми ње, а ме ни пу пак за зво ни!
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Мошо Одаловић рођен је 1. априла 1947. на Косову, у Ст. Грацком 
код Липљана. Од 29. септембра 1994. живи у Смедереву, у својих 
7,5 ари коначне отаџбине. Важније књиге: Мама је глагол од глаго
ла радити, Друже тата, кућни команданте, Поправљамо низбрдице, 
Завичајни буквар, Лирски покер (са Трифуновићем, Ршумовићем и 
Радуловићем), Где је лампино дете, Жича пчелино чедо, Баба је ту, ја 
сам у Јапану (роман). Више самосталних изложби Мошове занима ци
је (сли ке, илу стра ције, скулптура, уметничка столарија, уметничка 
фото графија…) Најлепше достигнуће: О Никољдану умеси славски 
колач, украси га, испече.

Награде: Забавникова, Невен, Грачаничка повеља, Горанова плаке
та, Златни кључић Смедерева, Златни Гаша, новосадско Звонце попу
ларности, бањалучка Гомионица, Гордана Брајовић и Раде Обреновић.

Ми ло ван Вр жи на (Србија)

ЧЕКАЊЕ ПЕСМЕ

Неће ме ноћас ни стих, ни рима,
ништа ме неће. Једино страх
да нећу препознати онај прах
песме, мучи ме. Чула надима.
 
А шта ако песма ипак дође
у глуво доба, ухода или тат,
и не зазвони у мени онај сат
навијен само за њу. Песма прође...

ЛАКУ НОЋ

Лаку ноћ, добри људи,
ви којима је душа чиста
и образ светао као луч,
јер мрак не може да пробуди
ни савест успавану што блиста
ко разливена жуч.
 
Лаку ноћ, старе кости,
ви у којима је још срж здрава
и која реагује ко пуж,
Србија ужива у нискости својих висости
у страху сва устрептала
ко што трепере жена и муж.
 
Лаку ноћ, памети расејана,
избегла из пакла овог раја
са јабуком у зубима...
Добро је што нисте били брана
једног неумитног краја
спремљеног само грубима.
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Ми ло ван Вр жи на ро ђен је 1951. го ди не 
у Са ра је ву. Сту ди рао је ју го сло вен ску и 
свет ску књи зев ност у Бе о гра ду. Од 1970. 
го ди не пи ше и уређу је у „Оши ша ном 
је жу”. Об ја вио: књи гу афо ри за ма До зна
ке, 1975. го ди не, и књи гу пе са ма Укле та 
ку ћа 1977. го ди не,књи гу афо ри за ма Об
ра ђи ва ње отаџби не 1989. го ди не, дру го 
из да ње исте књи ге 1989. го ди не, књи-
гу са ти рич них за пи са Успо ме не из бо љег 
су тра 1994. го ди не, књи гу пе са ма Су ви 
жиг 1996. го ди не, књи гу – лек си кон Ко је 

ко у на шем ху мо ру, са ти ри и ка ри ка ту ри 1998. го ди не, књи гу пе са-
ма Отац и ва тра 2000. го ди не, књи гу афо ри за ма Гра фи ти на шпан
ском зи ду 2005. го ди не, књи гу при ча и ко зе ри ја Име на ју да на ла зе се 
сву да 2008 го ди не, ро ман Ме мо а ри јед ног гим на зи јал ца 2008. го ди не и 
књи гу пе са ма Ноћ ни ску пља чи сен ки 2009. го ди не. За сту пљен у ви ше 
од 25 ан то ло ги ја у зе мљи и ино стран ству. Пре во ђен на не мач ки, 
ру ски, фран цу ски, пољ ски, че шки, сло ве нач ки, ру мун ски и бу-
гар ски је зик. За књи гу Об ра ђи ва ње отаџби не у два из да ња из да вач-
ке ку ће „Рад” из Бе о гра да, 1989. го ди не Ми ло ван Вр жи на је био 
кан ди дат за Ок то бар ску на гра ду гра да Бе о гра да у обла сти књи-
жев но сти. До бит ник је на гра да за са ти рич ну по е зи ју УКС „Ра до је 
До ма но вић”, за са ти рич ну при чу у Кру шев цу и др. Жи ви и ра ди 
у Бе о гра ду.-
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Бран ка Ми лић 

ТРИЈУМФ ЕСТЕТСКОГ

Ма рио Ђи ко вић је ро ђен 1942. у Па ла чи. Ака де ми ју за ли ков не 
умет но сти, сли кар ски од сек, за вр шио је 1969. го ди не у Бе о гра ду. 
Ма ги стри рао је на гра фич ком од се ку 1973. го ди не. Ово је његова 
21. са мо стал на из ло жба. По ред дру гих на гра да, до бит ник је „Злат-
не игле“ УЛУС-а за гра фи ку 1973. и „Мо но гра фи је“ на Јесењој из-
ло жби УЛУС-а 2007. го ди не. На овој из ло жби из ло же но је 30 гра-
фи ка из ци клу са „Три јумф естет ског“ у тех ни ци ди ги тал не штам-
пе. Све што је при вид но не спо ји во, ха о тич но и у не ре ду, мо же се 
на ћи естет ски ује ди ње но и по ве за но у гра фи ка ма и у сли ка ма Ма-
рија Ђи ко ви ћа. Он је умет ник ко ји сле де ћи сво ју спон та ност и тем-
пе ра мент ства ра за мр ше ну мре жу об ли ка, учвр шће ну и по ве за ну 
чул но опи пљи вим ли ни ја ма, ко је сво јим то ком, ни јед но став ним 
ни јед но смер ним, ства ра ју, мо же се сло бод но ре ћи, ђи ко ви ћев ске 
фор ме и струк ту ре. Оне чи не ве зу из ме ђу ствар но сти и сна жно 
про жи вље не исти не, дра ма тич ног и лир ског, ерот ског, анег дот-
ског и искон ског зна че ња ви зу ел них фан та зи ја. Оне су знак, сим-
бол, и ви зу ел ни од јек умет ни ко вог, овог, за мр ше ног вре ме на и 
про сто ра. Три јумф естет ског ни је са мо фраг мент ни тре нут на во-
ка ци ја, већ стал на те жња и до ми нан та умет ни ко вог ства ра ла штва.
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