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Горан Ђорђевић

ПЕСНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ СМЕДЕРЕВА (VII)

(Књиге 42. међународног фестивала поезије Смедеревска пе-
сничка јесен)

Овогодишњи Фестивал је објавио тринаест књига и у са-
радњи са Народном библиотеком тематски број часописа Mons 
Aureus (Зборник у коме су заступљени сви учесници).

Добитнику међународне песничке награде Златни кључ Сме-
дерева, песнику из Републике Ирске, Џону Ф. Дину (John F. Dean, 
1943), објављена је двојезична књига песама (Песме – Poems), као 26. 
књига у едицији Златни кључ.

Досадашњи добитници ове престижне награде су: Ђео Бог-
за (Румунија), Ерих Фрид (Аустрија), Шандор Вереш (Мађарска), 
Милан Руфус (Словачка), Миодраг Павловић (Србија), Николај 
Канчев (Бугарска), Владимир Бурич (Русија), Зоу Дифан (Кина), 
Мусаемура Зимуња (Зимбабве), Ели Скопетеа (Грчка), Танасије 
Младеновић (Србија), Маноли Анагностаки (Грчка), Петер Хандке 
(Аустрија), Антoнио Порпета (Шпанија), Лилиана Вутерс (Белги-
ја), Стеван Раичковић (Србија), Омиро Аридхис (Мексико), Матеја 
Матевски (Македонија), Ив Бонфоа (Француска), Фолкер Браун 
(Немачка), Салах Стетије (Француска – Либан), Александар 
Кушнер (Русија), Кито Лоренц (Лужички Србин – Немачка); Ева 
Липска (Пољска), Казуко Шираиши (Јапан).

Добитници награде Златни кључић (која се додељује српским 
песницима за стваралаштво за децу) Мирјани Стефановић (1939) 
објављена је књига изабраних песама и кратке прозе Сомот и сви-
ла, као осамнаеста књига у едицији Златни кључић. Досадашњи 
добитници ове награде су: Драган Лукић, Љубивоје Ршумовић, 
Мира Алечковић, Стеван Станишић, Ђорђе Радишић, Добрица 
Ерић, Перо Зубац, Душко Трифуновић, Мошо Одаловић, Брана 
Црнчевић, Стеван Раичковић, Милован Данојлић, Владимир Ан-
дрић, Града Стојковић, Раша Попов, Крстивоје Илић и Лаза Лазић. 

У едицији Златна струна објављено је пет песама аутора које 
је жири за доделу истоимене награде изабрао између 380 песама 
приспелих на анонимни конкурс. То су песме и песници: Песник 
је хаосу дао песму Јасмине Малешевић из Београда, Поздрав из Кра-
кова Милоша Јанковића из Београда, Сутрашњи варвари Обрена 
Ристића из Књажевца, Само за посебне прилике Снежане Николић 
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из Шапца и Свети Никола у Нимнику Бећира Вуковића из Подго-
рице (Црна Гора).

Уз књигу је штампан и гласачки листић са називима песама 
и именима аутора. Сваки посетилац, на улазу у дворану, добија 
књигу са гласачким листићем и после фестивалске вечери гласа за 
песму која му се највише допала. Песма која добије највише гласо-
ва добија награду публике.

У двојезичној библиотеци Меридијани, у седмом колу, обја-
вљено је десет књига.

Књигу изабраних и нових песама, Затвореник у ружи и друге 
песме (Le prisonnier de la rose et autres poèmes) Драгана Колунџије (1938), 
једног од најзначајнијих српских песника, превео је на француски 
Милош Константиновић.

Антонио Порпета (Antonio Porpetta, 1936), добитник Злат-
ног кључа Смедерева, заступљен је књигом Дефинитивно: да 
(Definitivamente: sí), коју је превела са шпанског угледна песники-
ња и преводилац Силвија Монрос.

Италијански песник средње генерације, аутор преко четрде-
сет књига, који живи уФормији и веома је активан у међународ-
нојпесничкој сарадњи, Ђузепе Наполитано (Giuseppe Napolitano, 
1949), заступљен је књигом изабраних и нових песама Трен по трен 
(Momento per momento), коју је превео дугогодишњи сарадник Фе-
стивала и један од најзначајнијих преводилаца са италијанског је-
зика, Драган Мраовић.

Бугарска песникиња, директорка Фестивала словенске поезије 
и председница Словенске академије уметности у Варни, Елка Ња-
голова (Елка Няголова, 1952), представља се читаоцима у Србији 
књигом Опет нулта група (И пак нулева група), коју је превео зна-
чајни македонски и српски песник и преводилац, академик Ристо 
Василевски, дугогодишњи сарадник Фестивала у Варни, саветник 
за српско и македонско говорно подручје.

Песма је тако близу (A poem is so near), књига једног од најзна-
чајнијих српских песника рођеног средином двадесетог века, Дра-
гана Лакићевића (1954), објављена је на српском и енглеском језику 
у преводу врсног преводиоца поезије Лазара Мацуре.

После прошлогодишње добитнице Златног кључа Смедерева 
Казуко Шираиши, на Фестивалу гостује још једна угледна јапанска 
песникиња, Хинако Абе (阿部日奈子, 1953). Њену изузетно зани-
мљиву и по формалним и језичким експериментима веома ори-
гиналну књигу Госпа од поља (野の夫人) приредила је песникиња, 
професор и преводилац Кајоко Јамасаки, а са енглеског превела 
веома успешно Марија Гичић Пуслојић.
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Смедеревска песникиња, историчарка уметности и преводи-
лац Вера Хорват (1954) заступљена је књигом Зима у Венецији (Winter 
In Venice), која доноси свеже риме и слике и звуковна решења у 
савремену српску поезију. Књигу је превео на енглески Лазар Ма-
цура.

Француски песник Антоан Симон (Antoine Simon, 1942) ро-
ђен из брака Румуна и Корзиканке, мајстор је поезије, али и њеног 
сценског изражавања. Трагајући за решењима многих загонетки 
(чиме се поезија и бави), у овој књизи кратког имена За (Pour) 
бави се и проналажењем значења речи Смедерево. Књигу је са 
француског језика превео један од наших највећих преводилаца 
Коља Мићевић.

Књигу руске песникиње Елене Исајеве (Елена Исаева, 1960) 
Хербаријум (Гербарий) превела је са руског Вера Хорват. Елена Иса-
ева је једна од највећих руских песникиња, која ће временом бити 
уврштена и међу највеће светске песникиње. Њена поезија до-
носи нови ваздух лирици и представља оригинални амалгам тра-
диционалног и модерног, руског и западњачког. Њена поезија 
је изазов за сваког љубитеља и зналца, али и за сваког који се бави 
авантуром писања песама.

Изграђујући своје Станиште поезије (The Habitat Of Poetry) пе 
сник из Трешњевице код Ариља, који живи у Нишу, Мирослав То-
доровић (1946), истрајава на традиционалним кореновима српског 
песништва обогаћујући их подједнако рационалним, емотивним, 
оригиналним и неочекиваним песничким решењима и  ствара 
поезију где се човек среће са Богом (природом) без страха. Деви-
чанска завичајна природа оставила је у овој поезији трајни печат 
непролазности и бистроумности. Књигу је на енглески језик пре

-вео Лазар Мацура.
Едиција Меридијани покренута је 2005 године. У њој се обја-

вљују двојезичне књиге учесника Фестивала. У последњих неколи-
ко година сталио се број од десет књига – по пет књига страних 
песника преведених на српски језик и пет књига српских песника 
преведених на стране језике. У сваком колу се објављује и по јед-
на књига смедеревских аутора, као и српских песника из расејања. 
Наравно, од ове шеме се може и одступити, али песнички мериди-
јани Смедерева афирмишу нашу поезију и културу широм света и 
доводе нам у госте песничке пријатеље, значајне и добронамерне 
мајсторе писане речи.
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ЗЛАТ НИ КЉУЧ СМЕ ДЕ РЕ ВА

Међународна песничка награда Златни кључ Смедерева установљена 
је 1985. године, на 16. фестивалу, и додељује се за животно дело 
песницима из целог света.

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), Ка зу ко 
Ши ра и ши (Јапан). 

Ово го ди шњи до бит ник на гра де је Џон Ф. Дин из Ирске.
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Џон Ф. Дин (Ирска)

ПОСВЕЋЕНОСТ 

Под дрвећем свици 
зује, лете као галаксије;
наше најбоље песме пристижу са периферије,
љубавне песме које дарују мир.

На путу крици згаженог зеца 
дижу се високо у непознати бескрај;
наша возила мељу немоћна створења,
требало би да као деца покажемо сузе,

нежно вољена, старећи у болу, 
и за себе, за оно што су открила
рано, у љупкости овог света, увек 
после тешких тренутака проналазе мир.

Шљуке су се распршиле по зимском пољу,
оне дозивају малу алилују опстанка.
Нудим песму овде где су патња и радост 
присутне и увече и изјутра, од првог дана.
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БЕОГРАД

Успомени на Ивана В. Лалића

Сиво вече лагано се спушта на Србију.

Имам собу на четрнаестом спрату хотела Славија;
доле испод, на тргу, зглобни трамваји
добијају облик ларви

кружећи око бисте националног хероја;
гутају струју преко каблова изнад,
гледам с висине: севају плавом светлошћу.

Седим разголићен на прозорском прагу 
њишући ногама поврх света;
могао бих бити Бог, али нисам; нико то не примећује.

Азија је иза мене, јагодице на лицима, језици; 
шлепери дуги као улице, гломазни,
пажљиво се крећу према Дунаву;

овде мора да је било масовних миграција, заноси Византије
леже спаљени крај величанствених зидова; историја
залудничи у крви, у утишаним звуцима речи.

Чуо сам читање мојих песама у парку; 
моје име било је у програму, са стотинама других;
нисам могао да га прочитам, ни да моје песме разумем. 

Ја сам као мрља на високом гребену хотела, 
заривених ножних прста у ноћне облаке,
мрља која разазнаје само оштар писак

пиштаљке саобраћајца са улице
који се диже према мени из света.
Бити близак Богу 

да ли би исцрпло могућности речи. 
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УМЕТНИК

Ово је била изложена слика –
калуп људског тела
продужен у бол, глава
оборена као одсутна: крст.

Видим то сада 
као последње усхићење,
пажњу усмерену на поново 
изговорене речи; има црних

глава ексера у контрасту
са барицама крви,
попут сликаревог уља: аутопортрет
са тугом и тамом неба;

понекад као Хопкинс,
напет, депресивни научник
који глође зглобове речи
као храну – јер Бог,

спржених костију, из близине
крикнуо је гласно
ломећи препреке из бодљикаве
шикаре језика.

Превод са енглеског: Драган Драгојловић
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Драган Драгојловић 

ПОЕЗИЈА ЏОНА Ф. ДИНА

Песник Џон Ф. Дин рођен је на ирском острву Ачил 1943. године. 
Основао је 1979. г. Национално песничко друштво Ирске и Песнич-
ку ревију Ирске, чиме је дао значајан допринос култури те острвске 
земље на крајњем западу Европе. Касније је основао познату изда-
вачку кућу Dedalus Press која је штампала низ песничких књига и 
дала видан допринос развоју песништва, али и неговању читалач-
ке публике.

Прву песничку књигу објавио је 1977. године под насловом 
Прикрадање за временом (Stalking after Time). Уследило је више књи-
га поезије, међу којима Велика жртва (High Sacrifice), 1981; Зима у 
Мету (Winter in Meath), 1985; Христос са градском лисицом (Christ, 
with Urban Fox), 1997; Покретање Бога људском снагом (Manhandling the 
Diety), 2003; Инструменти уметности (The Instruments of Аrt), 2005; 
Мала књига о сатима (A Little Book of Hours), 2008; Зечије очи (The Eye of 
the Hare), 2011, и друге.

Поред више песничких књига, Дин је објавио и неколико ро-
мана, више збирки кратких прича и неколико есејистичких књига. 
Посебно се истичу његови есеји о религиозној поезији, што је са-
свим разумљиво ако се зна да је Дин један од истакнутих песника 
ове тематике. Може се рећи да Дин није само један од најзначајни-
јих ирских религиозних песника већ је као такав препозатљив и у 
европским оквирима.

Џон Ф. Дин добитник је више истакнутих ирских признања 
за свој књижевни рад. Такође, добио је признања у Италији, Руму-
нији, Немачкој, Монаку и Паризу. Носилац је високог француског 
признања, Легије части, за допринос уметности и књижевности. 
За генералног секретара Европске песничке академије изабран је 
1996. године. Књиге су му преведене и објављене у Италији, Бу-
гарској, Француској, Луксембургу, Македонији, Мађарској и Руму-
нији. Пре више десетина година био је гост Међународног (Ок-
тобарског) сусрета писаца у Београду, у организацији Удружења 
књижевника Србије.

Песме из овог избора преузете су из више Динових књига и 
настајале су у разним фазама његовог песничког развоја. Намера 
је била да се читаоцу омогући увид у његово дело иако ниједан 
избор не може до краја дати потпун увид у стваралаштво једног 
тако значајног песника. 
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О Диновом песничком делу 
писали су многи књижевни 
критичари и писци. Готово 
да су сви били једногласни 
у оцени неких основних од-
лика његове поезије. Има и 
изузетних похвала којима 
се посебно указује на њего-
ву националну и интерна-
ционалну репутацију, на 
његово место у афирмацији 
савремене ирске поезије. То-
мас Редшоу (Thomas Dillon 
Redshaw) каже да је Дин по-
могао увођењу ирске поезије 
у Европу и на светску сцену 
кроз преводе и објављивање 
његове поезије на страним 
језиицима, али и његовим 
преводима страних песника 

и издањима њихових књига у Ирској. Пишући о више Динових 
песничких књига, посебно је указао на утицај Библије на његово 
песништво. За њега је Дин песник са склоношћу ка метафизици, а 
метафизика има традицију у песништву Ирске, као и у песништву 
Велике Британије. 

Енда Мек Донах (Enda McDonagh), у свом есеју Бог као песма 
и песма као Бог указује на религију као важну тему његове поезије. 
За њу Дин је један од врло плодних, конзистентних и убедљивих 
песника са широким присуством вере и религије у његовој пое-
зији. Могли бисмо додати и у његовом целокупном књижевном 
делу. Између теологије и уметности хиљадама година постоји нека 
врста двосмерног односа. Од времена катакомби до базилика и 
катедрала средњег века, од ренесансних цркава и палата до дана-
шњих дана, интеракција између хришћанства и уметности била је 
често драгоцена и плодотворна. Мек Донахова каже да је у нашој 
данашњој секуларној култури често врло тешко бити религиозни 
песник и бити признат као успешан, какав је случај са Џоном Ф. 
Дином. 

...

Извод из уводног текста
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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, Кр сти во је Илић и Ла за Ла зић.

Ово го ди шњи до бит ник је Мирјана Стефановић.
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Мирјана Стефановић

ШТА СЕ МОЖЕ КАД СЕ ДВОЈЕ СЛОЖЕ

Шта се може кад се двоје сложе,
чудо с чудом, паметан са лудом,
шта се може кад се двоје сложе,
сир са мишем, а врана са дудом?

Све зависи шта се са чим слаже,
да ли крагна своју блузу воли,
да л’ се пекмез ил’ ималин маже,
на ципеле сипате ли соли?

Слажете ли гусаре уз гуске,
купусаре уз зечеве плаве,
или су те стазе вама уске
па певате песме уз баклаве?

Све се може кад се двоје сложе,
вишња с трешњом, а лева са десном,
нарочито може кад се сложе
смешна деца с насмејаном песмом.

ЧИКА ГЛИША

Тачка, тачка, тачкица,
црта, црта, цртица,
готова је главица.

Уши мале, танак врат
и трбушчић као сат.
Ноге, руке, ко у миша,
то је, децо, чика Глиша.
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ЈУЖНИ ВЕТАР

Ветрови јуже, 
цветају руже, 
соколи круже, 
Влатко се пуже 
уз уско уже. 
Уже све уже, 
уже све дуже, 
ој, храби муже, 
еј, спори пуже,
издржи, друже!

У ЈЕКУ ЈЕ ЛЕТО

Драга децо, ето, 
у јеку је лето.

Окрени, обрни,
време да се црни.

Увис скаче жива,
време да се плива.

Где је сада лањски лед!
Сад се мота сладолед.

Где су пусти зимски дани!
Сад владају патлиџани.

Обрни, окрени,
свуда се зелени.

Ко што рекох, ето, 
завладало лето.
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Пишем за децу и за одрасле.
За одрасле сам до сада објави-

ла збирке песама Волети, Пролеће на 
Теразијама, Индиго, Радни дан, Помра-
чење и Искисли човек, те књиге прозе 
Одломци измишљеног дневника, Савет-
ник, Проширени саветник и О јабуци. 
Са Катарином Граната Савић при-
редила сам зборник Моја мајка - пи-
сци говоре о својим мајкама. Игране су 
ми телевизијске драме Бели зечеви и 
Какав дан и радио-драма Урликологи-
ја. 

За децу сам написала књи-
ге Влатко Пиџула, Енца на креден-
ца, Штрицкалице, Шта да ради ова 
фота?, Чудо до чуда, Златне рибице, Секино сеоце, О Угљеши, Школа 
испод стола, Другари за репом, Први пољубац.

Моје песме и приче за децу и за одрасле уврштене су у преко 
седамдесет избора и антологија. 

Са енглеског сам превела два романа индијских писаца: Там-
ни играч Балачандре Раџана и Рачићи Такажија Шивашанкаре Пи-
лаија.

За књигу песама Помрачење добила сам награду Про фемина, за 
Влатка Пиџулу награду Невен, за Секино сеоце Награду Политикиног 
забавника, а године 1995. Награду Змајевих дечјих игара за изузетан 
стваралачки допринос књижевности за децу.

Песме, приче и романи су ми превођени на више језика.
Године 2010. додељена ми је награда Десанка Максимовић за 

целокупно песничко дело и допринос српској поезији. 
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Драган Мрдаковић

НАГРАДА ЗМАЈ ОГЊЕНИ ВУК

Народна библиотека Смедерево и Међународни фестивал поезије 
Смедеревска песничка јесен од 2001. године организују Сајам поезије 
и додељују награду Змај Огњени Вук. На Сајму поезије учествују сви 
издавачи из Србије и других држава који су објавили књигу поези-
је на српском језику. Репрезентативно се сваке године читалачкој 
публици понуди више од петсто песничких наслова.

Тим поводом установљена је и награда Змај Огњени Вук која се 
додељује аутору за песничку књигу објављену на српском језику.

Песничку књигу године до 2010. бирали су уредници изда-
вачких кућа гласањем за две књиге, једну из своје и једну из про-
дукције других издавачких кућа. Од 2011. године примењује се 
нови Правилник о додели награде Змај Огњени Вук. Награда се до-
дељује песнику за најбољу песничку књигу објављену на српском 
језику у Србији и српском расејању од јула претходне до јула го-
дине у којој се награда додељује. Награда се додељује искључиво 
за прво издање књиге песама. Не разматрају се књиге сабраних, 
изабраних песама или књиге са новим насловом у којој се налазе 
песме већ објављене у претходним књигама.

Жири за доделу награде Змај Огњени Вук састоји се од пред-
седника и два члана жирија. Жири именује Организациони од-
бор Међународног фестивала поезије Смедеревска песничка јесен и 
Управни одбор Народне библиотеке Смедерево. Мандат жирија 
траје највише четири године. Награда се састоји од плакете Змај 
Огњени Вук и новчаног износа.

Змај Огњени Вук потомак je градитеља Смедерева, последње 
средњовековне престонице, града који од оснивања, злом времену 
упркос, израста трудом Бранковића у културно средиште Поду-
навља и Европе. У лику Ђурђевог и Јерининог унука Вука као да је 
трагизам и необичност приче о смедеревским Бранковићима про-
клијао животодавном снагом обнављања и истрајности у јунаштву, 
патњи и вери.

Био је Змај Огњени Вук храбар ратник, о којем су поезија, пре-
дање и мит рекли више него историја. И штедро га обасули чуде-
сним натприродним моћима. Змај – јер је слика духовног заноса 
пред тамом која нас опкољава, симбол небеског лета, густ облак 
који је исходиште неба и творац плодоносне воде, Творачке речи. 
Огњени – јер је светлост која подвигом прочишћује и препорађа и 
води до истине, највишег облика душевне енергије. Вук – јер и у 
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тами види, наш горди предак и заштитник што силе немерљиве и 
злослутне обуздава и разгони. 

И тако се Вук Змај Огњени изједначава са Песником, са свим 
што он јесте и може бити, за чим жуди. 

Досадашњи добитници награде су: Срба Игњатовић, Судбе-
ник, 2001, Слободан Ракитић, Песме, 2002, Драган Јовановић Дани-
лов, 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 Вукашино-
вић, Вртлар, 2009, Обрен Ристић, Венац Творцу, 2010, Милосав Те-
шић, Млинско коло, 2011.
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Милосав Тешић

КА ТИШАЦИМА СТИКСА

По развођу смисла – колико га има – праòтац Океан,
господар од вода, што тушти је деце и отац и ујак,
умирује, модар, с воденичког бука водожалку – пеан.

Нетремце ли зури у зрцало течно васионски курјак!
С Тетијине вруље забучи Ахèлој, и братић и син јој:
па перје увуче, раменима слегне разрогачен сумрак.

Деобе се множе те државе ничу по кметини сињој.
Под звездама посним у дроњке се купе тегота и беда.
Постòји ли збиља – и да ли је грђа! – у светници иној?

Петопарчи петак, у теснилу, тесна, четврта се среда,
а клонули обзор голуба се, чили по лану почела,
те слути се пролом: словоплет рапсóда и плач од аеда

кроз мèљаву општу – мотовило, витлац земаљског распела...
Таљига се жутник, с петролејком лађар, низ брда и косе,
равнице под тугом, а цепају плашт му планине и ждрела.

Млинарице журна, са прочеља твојих просмехује зло се,
од просмеха чијег разбеже се звери – унезвери свод се,
те појмови, ствари преобличе лица у Ипсилон Икса,

што одвози лађе – све Тамнавом водом – к тишацима Стикса.
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МЛИН С НЕБЕСА

Расани се нагон ватре:
тутњи жрвањ да се сатре;

омичу се с млинског точка
пилад звезда, Месец квочка.

Кроз решето звездореса
промлео је млин с небеса.

Он је тутањ несмирења
у систему несистема.

Везује се вода у чвор.
Мељавом се диже сумор.

Млинско коло шири зону:
хвата шуму – васиону.

Који меље воду живу
познаје се пò мељиву.
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ПУСТИЊА, У ПОЋУТИ

У окриљу тмушном тај манастир бор је,
из процепа пружен у кубе небеса!
Тек мени је дано – док болује горје

у јесењој тузи – да мучитељ речник
ускраћује твар ми из шумних телеса,
кроз чија се бездна објављује Вечник,

немерљиво широк – и једнако такав...
Пренадражен нерв је тај разломљен пречник
под Сунчевим кругом: куд рђе се бакар

у гроздове купи, где громовној ћутњи
прислужују брда, а кнежином – макар! – 
ведрина се светли у стакленој слутњи.

Животу по виру колута се очај,
што узгодба буде да пакленик тутњи...
Поврати ме, Сило, теснацем у срочај

с незнањем о себи, у пречисто врело
и босиљак тела. У разору, смутњи,
резбаријом зала, препознајем јело

и корен порекла; јер дном – еурека! – 
куд ваља се, бучи крвопија река
и трајање гњије – не пропада Дело!

Израђују фреску шипурак и вења...
Са Орловца зрака, са Млаковца лека:
из трулежи, мрења, пакленицом трења

с видиковим морем у чин Ваведења!
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Милосав Тешић рођен је 15. новембра 1947. 
године у Љештанском (код Бајине Баште). 
Гимназију и Вишу педагошку школу завр-
шио је у Ужицу, а Филолошки факултет и 
постдипломске студије на истом факултету у 
Београду. Живи у Београду. Ради у Институту 
за српски језик као уредник Речника САНУ. 
Објавио је књиге песама: Купиново, Београд, 
БИГЗ, 1986; Кључ од куће, Нови Сад, Матица 
српска, 1991; друго издање, Нови Сад–Бео-
град, Матица српска и НИП Борба, 1992; Благо 

Божије (изабране и нове песме), Београд, Време књиге (касније Стубови 
културе), 1993; Прелест севера, Београд, Просвета, 1995; Прелест севера, Круг 
рачански, Дунавом, Београд, Просвета, 1996; Круг рачански, Дунавом (посеб-
но издање), Београд, Просвета, 1998; Изабране песме (избор и предговор 
Радивоје Микић), Београд, Нолит, 1998; Седмица, Београд, СКЗ, 1999; Буб-
њалица у пчелињаку, Чачак, Градска библиотека „Владислав Петковић 
Дис”, 2001; У крсту земље (изабране песме), Бања Лука, Глас српски, 2001; 
Најлепше песме Милосава Тешића (избор и предговор Драган Хамовић), 
Београд, Просвета, 2002; У тесном склопу (изабране и нове песме), Београд, 
Задужбина „Десанка Максимовић”, Просвета, Народна Библиотека Ср-
бије, 2005; Дар и коб, Београд, Чигоја штампа, 2006; Гром о Светом Сави 
(изабране отаџбинске песме), Орашац, Задужбинско друштво „Први срп-
ски устанак”, 2010. Тешић је аутор још двеју књига: књиге лирско-при-
поведне прозе Са станишта брезових дедова (Краљево, Народна библио-
тека „Стефан Првовенчани”, 2002) и претежно есејистичке књиге Есеји 
и сличне радње (Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 2004). За 
Библиотеку „Арахна” београдског издавача Чигоја штампа приредио је 
изабране песме Станислава Винавера под називом Звучни предео (2005), 
уз пропратни есеј Шумна мисао Станислава Винавера, као и Седам лирских 
кругова (2008) Момчила Настасијевића, с пратећим есејем Певање као су-
рова и врла мера ћутања. У издању часописа Повеља (Краљево, Народна 
библиотека, 1998) објављен је, са био-библиографијом, зборник радова 
Милосав Тешић, песник, а у издању Задужбине „Десанка Максимовић” 
(Београд, 2005) публикован је зборник радова Поезија Милосава Тешића. 
Поред више награда за појединачне књиге, за целокупно песничко 
дело Тешић је награђен Жичком хрисовуљом, Дисовом наградом, као 
и наградама: „Десанка Максимовић”, „Јаков Игњатовић”, „Богородица 
Тројеручица”. Добитник је и дипломе „Одзиви Филипу Вишњићу” за 
родољубиво песништво. У октобру 2000. године Тешић је изабран за 
дописног члана Српске академије наука и уметности, а у новембру 2006. 
за њеног редовног члана.
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Жири за доделу награде  Златко Красни за превођење савремене 
поезије у саставу:

проф. др Радивоје Константиновић, Лазар Мацура, Драган Мра-
овић, Вера Хорват и Јан Красни, на седници одржаној 5. октобра 
2011. године у Смедереву једногласно је донео 

ОДЛУКУ

Да се награда додели угледном немачком слависти и преводио-
цу Петеру Урбану за превод књиге изабраних песама Миодрага 
Павловића на немачки језик под називом: Несразмере, старе и нове 
(Mißhelligkeiten, alte und neue).

Превод Петера Урбана објавио је угледни немачки издавач 
Leipziger Literaturverlag

Петер Урбан (рођен у Берлину 1941) дугогодишњи је прево-
дилац савремене српске књижевности на немачки језик. Само 2011. 
године, за Лајпцишки сајам књига на коме је Србија била почасни 
гост, превео је на немачки језик поменуту књигу песама Миодрага 
Павловића и Итаку Милоша Црњанског са коментарима. 

Петер Урбан је осим дела српских писаца и пре свега песника 
(Павловић, Попа, Максимовић, Раичковић) преводио и руску књи-
жевност (А. П.  Чехов, А. С. Пушкин и Данил Хармс). За своје пре-
воде са словенских језика у Немачкој је одликован низом награда 
(Јохан Хајнрих Фос – награда за књижевни превод, Лајпцишка књи-
жевна награда за допринос разумевању европских народа, Награ-
да града Минстера за европску поезију), а за најбољи превод руске 
књижевности на немачки језик добио је Тургењевљеву награду Ру-
ске председничке фондације за културу.

Својим дугогодишњим радом (још од седамдесетих година 
двадесетог века) Петер Урбан задужио је у великој мери српску 
књижевност. 

У Смедереву, 5.10.2011. године
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Миодраг Павловић

Превод са српског на немачки: Петер Урбан

KRUŠEDOL

Empfängt sie wohl
auf dem Boden des Sarkophags
diese stattliche Kirche
dieser kleine Koloß
noch irgend einen Patriarchen
oder den leserlichen Namen
eines Häresiarchen
aus einer verschwundenen Dynastie
wie unsere Schatten
reihen sich Fresken
von Wand zu Wand
heere die Kriege führen
über dem steinernen Portal
in dem prophetischen Gedränge
überholen sich Aureolen
und ein Gesicht
sehe ich
will sich drängeln
in die Aureole eines andern

ich weiß: von allen Gesichtern
die in fremde Aureolen einziehn
gehört keines mir
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IN DER BUCHT DES HEILIGEN BASILIUS

In der Bucht in der ein Kirchlein
sich hochreckt an einer Zypresse
sitze ich im Kies
mit untergeschlagenen Beinen
Wellen gibt es noch keine
ich frage mich warum sie nicht kommen
zum Segen in der Dämmerung
und auf welchem Dachboden
ich morgen wohnen werde
ein Boot mit Tagelöhnern fährt vorbei
in Richtung Jerissos
sie schweigen
und verlangen keine Erlösung
mich tröstet
daß ich mein Angesicht sehe
in der Tiefe des Ultramarins 
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Петер Урбан (рођен у Берлину 1941. г.) 
дугогодишњи је преводилац савремене 
српске књижевности на немачки језик. 
Само 2011. године, за Лајпцишки сајам 
књига на коме је Србија била почасни 
гост, превео је на немачки језик помену-
ту књигу песама Миодрага Павловића 
и Итаку Милоша Црњанског са комен-
тарима. 

Петер Урбан је осим дела српских 
писаца и пре свега песника (Павловић, 
Попа, Максимовић, Раичковић), прево-
дио и руску књижевност (А. П. Чехов, 
А. С. Пушкин и Данил Хармс). За своје 

преводе са словенских језика у Немачкој је одликован низом на-
града (Јохан Хајнрих Фос – награда за књижевни превод, Лајпцишка 
књижевна награда за допринос разумевању европских народа, 
Награда града Минстера за европску поезију), а за најбољи превод 
руске књижевности на немачки језик добио је Тургењевљеву на-
граду Руске председничке фондације за културу.

Својим дугогодишњим радом (још од седамдесетих година 
двадесетог века) Петер Урбан задужио је у великој мери српску 
књижевност.
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Миодраг Павловић

КРУШЕДОЛ

Хоће ли примити
На дно саркофага
ова црква знатна
мала грдосија
још којега патријарха
или читко име
херезијарха
из ишчезле династије
као сенке нашке
ређају се фреске
војске што војују
од зида до зида
изнад каменог портала
у пророчанској гужви
сустижу се ореоли
и једно се лице
видим
у туђ ореол
хоће да пробије

знам да ниједно лице
што се низ ореоле сели
моје није
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У ЗАЛИВУ СВЕТОГ ВАСИЛИЈА

у заливу где се црквица
уз кипарис пропе
на шљунку седим
подвијених колена
таласа још нема
питам се зашто не долазе
по благослов у сутон
и на коме ћу чардаку
сутра да пребивам
пролази чамац с надничарима
у правцу Јериса
они ћуте
и не траже спаса
мени је утеха
да видим свој лик
на дну ултрамарина
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Миодраг  Павловић  рођен  је  1928.  у 
Новом Саду. Основну и средњу школу 
је завршио у Београду, као и Медицин-
ски факултет, који је студирао у пе-
риоду 1947–1954. Године 1952. објавио 
је своју прву збирку песама, 87 песама. 
Ова збирка песама се сматра прекретни-
цом у новијој српској поезији и она је у 
потпуности определила даљи животни 
пут Миодрага Павловића. Након њего 
ве знамените књиге 87 песама, која је, 
насупрот  соцреализму, прокламовала 
неонадреалистички протест, Павловић 
је, онда када је то била идеолошко-политичка јерес, посегао за ре-
валоризацијом наше неправедно запостављене песничке прошло-
сти. Миодраг Павловић је у духовном сазвучју балканске традици-
је и живог преплитања митских и историјских наноса установио 
нов тип српског песништва. Године 1960. постао је драматург у 
Народном позоришту у Београду. Радио је 12 година као уредник 
у издавачком предузећу „Просвета”. Био је један од академика који 
су потписали Апел против рата, овај апел је објављен 18. новембра 
1991. Био је и један од извршилаца последње воље Исидоре Секу-
лић (данас једини живи). Међу најзначајнија његова дела спадају 
збирке поезије 87 песама (1952), Стуб сећања (1953), Хододарје (1971), 
Улазак у Кремо-ну (1989), Космологија профаната (1990), С Христом 
нетремице (2001), романи Други долазак (2000), Афродитина увала 
итд. Написао је више књига есеја. Саставио је неколико антологија 
поезије, међу којима се посебно истиче Антологија српског песни-
штва од XIII до XX века (1964, а потом велики број издања). Ова 
антологија је поново вратила на поетску сцену неке заборавље-
не писце, као што је на пример Милица Стојадиновић Српкиња. 
Имао је водеће место у модерној српској поезији почев од већ култ-
не књиге 87 песама, чије је објављивање 1952. означило дефини-
тивни раскид његов и његове генерације са наметнутим догмама, 
естетским  и  идеолошким,  у  стваралаштву.  Изванредан  зналац 
српске и европске поезије, сјајан есејиста. Један од најутицајни-
јих песника послератне српске књижевности. Његова поезија и 
есеји су објављени на свим европским и на неколико оријентал-
них језика. Његова дела су нарочито превођена на немачки језик и 
врло високо оцењивана у најугледнијим немачким листовима. За-
ступљен је у првој антологији модерне српске поезије на немачком 
језику која је изашла 2004. године. Ова антологија се зове Песма 
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помера брда према једном стиху Миодрага Павловића; садржи 260 
песама од 82 песника. Награде: Европска награда за поезију не-
мачког града Минстера 2003. године, за збирку поезије Улазак у 
Кремону (на немачки је превео Петер Урбан); награда „Ramonda 
Serbica”, 1995; награда „Круна деспота Стефана Лазаревића”, 
2001; награда „Тодор Манојловић” за модерни уметнички  сензи-
билитет,  коју  додељује  Фонд  „Тодор  Манојловић”, 1992; награ-
да „Десанка Максимовић”, 1996;  Дисова награда, 1996. (у оквиру 
манифестације „Дисово пролеће”); награда „Одзиви Филипу Ви-
шњићу” за родољубиво песништво;  признање „Стефан Прво-
венчани”, које додељују Рашке духовне свечаности, 2003;  Европ-
ска награда за поезију Књижевне општине Вршац (КОВ); Вукова 
награда 1998; песничко признање „Жичка хрисовуља” 1994; на-
града „Бранко Миљковић”, 1978. године за књигу Видовница; Зма-
јева награда, 1969. г. за дело Велика Скитија. Уз наведене, Миодраг 
Павловић добио је и велики број других награда и признања који 
овде нису набројани. Године 2008. добио је награду „Извиискра 
Његошева” за роман Бесовски вртлози и песничке књиге Живот у 
јарузи и Рајске изреке, али и за целокупно књижевно дело. Миодраг 
Павловић је редовни члан Европске академије за поезију. Дописни 
члан Српске академије наука и уметности постао је 1978, а редовни 
члан 1985. године. Живи у Београду.
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Антоан Симон (Француска)

СМЕДЕРЕВО

Ко сме дере вољени сан
за касније када зима
све помете
спусти свој снег
неосетно
на сваки део његовог тела
у сваку леју његовог памћења

неће му требати више
да се трза на све стране
као неки аргонаут
у трагању за неким златним руном
за неизвесним открићем себе
не
неће му требати да трчи кроз доба
да пролази кроз миленијуме
сачињене од истоветних тренутака
не
неће му требати толико простора
да се убеди у властиту важност
неће му требати да доказује
ово је моје тело моја крв... итд... итд...
не
биће му довољно да кљуца
у овом или оном свом сну
да би савио
стварност

Превео с француског: Коља Мићевић
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Антоан Симон рођен је на југу 
Француске, у Тулону, 5. октобра 
1942. Његов отац (Јосиф), Румун, 
и његова мајка (Марија), Корзи-
канка, немају ништа у вези с на-
димком Исус који је дуго носио 
због дуге косе. Његов отац, након 
што се борио у Шпанији у ин-
тернационалним бригадама, био 
је припадник Покрета отпора у 
Француској и убијен је приликом 
ослобођења Тулона. Антоан је 
тада имао десет месеци и то мо-
жда делимично објашњава што је 
постао песник и већ у шеснаестој 
години био објављиван у значај-

ним часописима. Студије књижевности требало је да га усмере 
према професорској каријери, али је изражена алергичност према 
свакој хијерархији захтевала од њега више самосталности. Тако је 
постао путујући трговац (продаја одеће на пијацама), делатност за 
коју је сматрао да ће бити привремена а коју је обављао пуних 45 
година! Упоредо с тим дискретно се представљао као песник пи-
сане речи, затим као песник-перформер, али не поричући писану 
димензију која заузима главно место. Ипак, волећи више публику 
него објављивање, Антоан Симон се често појављује, али објављу-
је мало књига или песничких збирки, и то искључиво на позив. 
Симон такође пише чланке о уметности, изложбама и за ликов-
не каталоге, посебно за Journal Sous Officiel, уметнички часопис из 
Марсеја, од почетка XXI ст. Поред текстова и песама објављених у 
часописима и антологијама, и учешћа у издањима са другим ау-
торима (списак би био дуг и досадан), за последњих десет година 
објавио је: 2001: часопис Лу Саломе, број посвећен Антоану Симону 
2001; 2002: Без наслова, итд..., Telo Martius; 2005: Лепеза, са Жилије-
ном Бленом, код NèPE; 2009: Сачувати улазницу, Plaine Page; 2010: Са 
Шити, L’Harmattan 2010.
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Ђузепе Наполитано (Италија)

ОПСЕНА ПОСТОЈАЊА

све горча је ова ретка трава
– прамичци у жедном врту који нико
не обрађује – нећу моћи да је осладим

то нам је дато да проживимо опсену
постојања а тако лепа беше
када смо жудњом испуњени у ливаду заронили

али околи трава је свакодневно постајала
све тамнија и мање јестива – оштра казна
што нисам знао да задржим добро –

у добровољном изгнанству затворени – тек мало
удаљени тек колико да не изгубимо контакт с другима

– окушали смо плач

то нам би дато и руку
пружисмо ка задњем жбуну
осушеном без мириса у оближњем врту

сада не видим више да се расцветава цвет
не бих знао како да га волим – горку лимфу
дневнo пристајем да сркућем

Превео са италијанског: Драган Мраовић
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Ђузепе Наполитано је рођен у 
Минтурну, Италија, 12. фебруара 
1949, а живи у Формији. Дипломи-
рао је књижевност у Риму с тезом 
о француском надреалистичком 
позоришту, предавао је 33 годи-
не. Председник је Културне асо-
цијације „песникова соба”, бави 
се промовисањем књижевности, 
посебно поезије. Главна песнич-
ка дела: Моменти, 1970; Унутар 
трага, 1978.; Маска, 1978; Ако су-
тра појуриш мало јучерашњице, 
1989; Creatura (награда ”Alfonso 
Gatto”), 1993; Poesia / non poesia (на-
града ”Portico di Onofrio”) 1994; 
Реч о речима, 1998; Пешчано срце, 
1998; Утакмица, 1999; Променљива 
равнотежа (с преводом на шпан-

ски Карлоса Виталеа), 2000; Passaggi (5 piccoli libri), 2002; Секстине 
из Камподимелеа (превела Никол Драно Штамберг), 2002; С тобом 
сам се опет родио, 2003; На обали времена, 2005; Пронађено време (песме 
ране младости), 2006; Лети високо, речи (песме 2002-2007.), 2007; Виа 
Круцис (медитације у Св. Ђованију Ротонду), 2008; Антологија (песме 
1967-2007. приредио С. Ди Спињо), 2009; Мера времена (с преводом 
на шпански Карлоса Виталеа), 2009; Ditët e Naimit (превела на ал-
бански Елвана Заими), 2009; Genius loci, (18 песама за Нормана Сошу), 
2009; Свешчица, 2010; А онда... (с преводом на арапски Абделмаџида 
Јусуфа), 2010; Дани у Тунису, 2011; Привид извесности (с преводом на 
француски Жоржа Драноа), 2007. и (с преводом на арапски Абдел-
маџида Јусуфа) 2011.
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Хинако Абе (Јапан)

ГОСПА ОД ПОЉА

Убацујем баштенску лопатицу у кесу за куповину
и крећем у јутарњу шетњу.
Погледа упртог у пут пред собом, корачам уском шумском стазом 
с намером да ископам пољски љиљан ако га угледам.
Но мочварском купусу смрдљевку
само ћу да се дивим
и пустити га да расте уз поток. 
Звездасте шумске сасе скупљам у мрежицу
да их спремим за вечеру.

Месец је запалио ноћне облаке. 
„Смем ли Вас запросити, моја госпо?”
„Никако, то не сме бити.”
„Зашто, забога, не сме бити, Fräulein Grünhilde?”
„Видиш, Ханс...”
Ослонивши се о белу брезу, Грунхилда се загледала 

дубоко у Хансове очи.
„Ја ускоро треба да се удам за Краља поља.” 

Касно синоћ почела сам да преводим „Госпу од поља”. 
Гланцајући реченице у глави
Ходам шумском стазом.
Грунхилда је постала Краљица
али је издала Краља
наставивши кришом да виђа Ханса ковача. 
На крају је Ханс запалио поље
да убије дрвеће и травке. 
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Заробљена између два мужа
зеленокоса Грунхилда
нема снаге да напусти Ханса
али не може ни да изабере Краља.
Мада сам имала намеру да донесем одлуку, 
после месец дана проведених у планинској колиби 
људски је свет готово ишчилео док се ја урањам у биљно краљевство.
Градски живот бледи,
љубавне канџе опуштају стисак,
оба мужа испаравају у ваздух. 

Приредила: Кајоко Јамасаки 
Превeла са енглеског Марија Гичић Пуслојић

Хинако Абе рођена је 21. 9. 1953. у То-
кију (Јапан). Објавила је књиге песама: 
Топографија колонијалног града (Шоши 
Јамада, Награда Рекитеи, 1990); Префи-
њени гнев (Шоши Јамада, 1994); Жене на 
дан мора (Шоши Јамада, Награда Така-
ми Ђун, 2001). Песме су јој преведене на 
енглески, немачки, француски, пољски, 
српски и др. Њен глас је тих, префињен 
али и продоран.
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Драган Лакићевић (Србија)

НЕКАД И САД

Дворница царска поглед младог краља
Милује велможе вином обасјане
Архиепископ ено с десне стране
Пред витезове свету књигу ставља

Перо и дивот печат и повеље
Са златним словима и крстом у врху
Двоглави орлови само што не прхну
Кад звоно огласи да је поподневље

Тад црноризац узме Јеванђеље
Дијак са младом пахуљастом брадом
Забруји небо и над Цариградом
Па свако сазна што је свет раздељен

На сан и јаву – шта јесте шта није
Туђе и наше опако и свето
Божије царство с тамним вилајетом
Из повеснице и разисторије

Са друге стране ничег тога нема –
Бувља пијаца пуна компјутера
Земља просјака и милионера
Сад се и сама за нестанак спрема

Гувернадури викарни министри
Крвавим писмом ено потписују
Споразум да могу да нас бомбардују
Јер света земља постала је дистрикт

Апостоли су се одели у дроњке
А ми се у униформама туђим керебечимо
Снисходљиви пред својим злотворима клечимо
Захвални што нам дају бомбоне и брабоњке

Превео Лазар Мацура
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Драган Лакићевић (1954). 

Књиге лирике:

Између нас зима, Нови Сад, 1976.
Друго лице, Београд, 1976.
Историја болести, Београд, 1980.
Богиња из машине, Београд, 1982.
Прокоп, Београд, 1987.
Бог на Косову, Приштина, 1990.
Зла година, Београд, 1999.
Прохуја једна песма, Београд, 2000.
Свеће на снегу, Београд, 2003.
Снег пада душо, Београд, 2004.
Снежни врт, Београд, 2010. 
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Вера Хорват (Србија)

БЕЗУХИ ПОРТРЕТ

Велики пчелару 
високог чела
испод шешира 
широког обода

ево опет 
одбеглих пчела 
и зеленооких обада

Зује и зује 
исписују синусоиде – 
гласници освете!

Ко да издржи 
док цео рој ту је 
да се не смете?

Да ли је зуј 
до тебе чујан
или само под косом 
риђом?

Неиздржива је 
побуна у слуху

Пуштам их 
да изиђу!

Превео Лазар Мацура
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Вера Хорват, књижевник, есејист, преводилац, ликовни и књи-
жевни критичар, дипломирала је историју уметности на Фило-
зофском факултету у Београду 1982. Преводи са руског, енглеског, 
украјинског и бугарског. Аутор је и приређивач више поетских и 
есејистичких књига, као и књига преведене поезије. Објављује у го-
тово свим српским књижевним гласилима. Добитник је неколико 
награда за поезију и преводилаштво и учесник међународних фе-
стивала поезије у земљи и иностранству. 
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Антонио Порпета (Шпанија) 

БЕОГРАДУ, АПРИЛА 1999.

Данас осећам клонулост
непомичног града:
моја је реч и тајац и дим.

Данас осећам клонулост
града у пламену:
моја је реч од страха и кише суморне.

Данас осећам клонулост
града без мостова:
моја је реч пепео и напуштеност.

Данас осећам клонулост
веома белог једног града:
у њему само људи опет бејаху. 

Препев са шпанског: Силвија Монрос Стојаковић

Антонио Порпета рођен је 14. фебруара 1936. године на југу Шпа-
није, у граду Елди, у Аликантеу. Дипломирани је правник, а док-
торирао је на наукама о информацији на Комплутенском универ-
зитету у Мадриду. Дописни је члан Северноамеричке академије, 
са седиштем у Њујорку, као и Академије шпанског језика Гвате-
ламе. Његова прва књига датира из 1978. Отада је објавио обимно 
песничко дело чији су наслови Траг на пепелу, Бележница о приближа-
вању, Размишљање о чуђењима, Изгори сандалово дрво, Прекршене ћутње, 
Територија ватре, Деценија несанице, Медитерански адађо, Птретпо-
следња чистина, О плавом памћењу, Безмерје прекорачења, Унутрашњи 
поглед и други. Такође је објавио и више књига есеја: Шпански писци 
и уметници (Историја једног вековног Удружења), Звучни свет Габрије-
ла Мироа, и Габријел Миро и море, између осталих. Исто тако, објавио 
је и прозне књиге, међу којима ваља истаћи дела Доброчинитељ и 
још десет прича, и Сићушне скаске и друге разбибриге.

Део његове поезије преведен је и објављен у виду књига на не-
мачком, руском, српском, румунском, валенсијском, италијанском, 
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португалском, француском и арапском, а једна од његових најо-
бимнијих антологија објављена је и у Брајлијевом систему при На-
ционалној организацији слепих Шпаније. Више теза и подробне 
студије о његовом делу објављене су у Шпанији, Румунији и САД.

Добитник је значајних награда и признања, као што су награ-
да Фастенрат Шпанске краљевске академије, награда Гулес, Хили 
Менделсон, Хосе Јиеро и Град Валенсије, за поезију и есеј, заједно са 
наградом Књижевне критике Валенсије; посебно му је изнад свега 
заиста драг Златни кључ града Смедерева, који му је у том граду и 
уручен у јесен 1999. године. Од 1984. велики део његових јавних де-
латности одвија се изван Шпаније, са честим наступима на разним 
универзитетима и у културним центрима низа земаља на свих пет 
континената, било да је у својству предавача, било у својству госту-
јућег песника или директора семинара за песничку иницијацију. 
У том смислу, добитник је угледних признања, Повеље војводства 
Менхетна за заслуге на пољу књижевно-академске делатности у 
хиспанској заједници Њујорка (Teachers College, Columbia University), 
а недавно, опет у Њујорку, добио је Орден Дон Кихота (Lehman 
College, City University of N.Y.) због огромног доприноса развоју хи-
спанске културе, а посебно књижевности, у високошколским уста-
новама Сједињених Држава. Његове делатности у иностранству 
изложене су у књизи Мемоари лутајућег песника, објављеној марта 
2008. г. (CBC Grupo/ Савет за културу, Елда, Аликанте).

Најзад, јануара 2010. Градско веће његовог родног града по-
светило му је повећи јавни простор који се од тада зове Трг Анто-
нија Порпете.



М
ЕР

И
Д
И
ЈА
Н
И

45

57

• 
С

М
ЕД

ЕР
ЕВ

С
К

А
 П

ЕС
Н

И
Ч

К
А

 ЈЕ
С

ЕН

Елка Њаголова (Бугарска)

КУПИЋУ КАРТУ У ЈЕДНОМ ПРАВЦУ

Једнога дана побећи ћу и ја с вољеним –
далеко одавде, к белим одронима живота.
Вероватно у Мелнику не остављају намернике 

пред вратима.
И нуде госте најцрњим вином у тамној каленици.
Чим стигнем, покуцаћу на прве двери.
(Дах ће нам стати, као пред дверима раја).
Тамо нема ЕГН-а. И нико не тражи пасош.
А месец ће нам бацити кључ пошто ће нас 

препознати.

Једнога дана, кад ми све дође преко главе,
побећи ћу са својим љубљеним од свега тога.
У туђој цркви, званој „Света Варвара”,
дуго ћемо слушати цврчкову исповест о греху.
А будиће нас јутарњи петао (ко зна када рођен).
Потом ћемо се без ума и разума дуго љубити...
А старац насупрот (бељи од Мелника) кашљаће

тешко,
једва вукући папуче пут подрума.  
Једнога дана побећи ћу са својим вољеним, 

готово као скитница.
И то ће бити моје последње страшно вртоглаво

заљубљивање.

Али, како се до сада нисам сетила да га бар 
једном упитам:

хоће ли он поћи са мном, пошто је цео живот 
провео с лудом...

Изабрао и с бугарског превео: Ристо Василевски
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Елка Њаголова рођена је у До-
бричу; живи у Варни. Завршила 
је бугарску филологију на Со-
фијском универзитету „Свети 
Климент Охридски”. Године 
1990. основала је издавачку кућу 

„Њаголова – Кавалет”. Главни је 
уредник часописа „Знаци”. Пред-
седник Академије словенских 
књижевности и уметности. Члан 
УО Савеза писаца Бугарске. Ру-
ководи угледним међународним 
фестивалом поезије Словенски за-
грљај. Директор је Међународне 
асоцијације писаца и публициста 
за Балкан. Објавила је песничке 
књиге: Прозори (на украјинском), 
Нисам Пепељуга, Нулта група, Пра-
вопис наде, Делфин суше, Пета сезона, Цртежи из једног града (на фран-
цуском), Земаљска игра, Требник или Белоногина писма, Бели воз, Ми 
(на бугарском), Ми (на македонском), Кестен на длану (на руском), 
Бели пејсажи (на пољском), и роман Неми звоници. Како сама каже, 
заје дно са сликаром Валеријем Поштаровом аутор је и једног сина 
(бугарског издања). У издању ИК „Арка” из Смедерева на срп-
ском јој је објављен избор поезије Сто за троје, 2008. Стихови су јој 
превођени на руски, украјински, енглески, немачки, македонски, 
француски, српски, пољски, румунски и грчки језик. Добитница 
је 11 престижних бугарских националних награда за књижевност: 

„Златни Пегаз”, Награда за поезију ИК „Христо Ботев”, „Белоногин 
извор”, „Дора Габе” и др. Носилац је пољске награде „Бели анђео 
поезије”, руских ордена „Ломоносов”, „Державин” и „Грибоједов”, 
а од ове године и Почасног знака с лентом градоначелника Варне.
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Драган Колунџија (Србија)

ЕЛЕГИЈА О РОДИТЕЉИМА 
КОЈИ СПАВАЈУ ОДВОЈЕНО

Поноћ
и ја се кући враћам,
са прела.

Моји спавају,
Боже ме не чуј,
као да ће сутра –

у посету сунцу!

Отац у једном, а мајка у другом кревету: 
одавно тако без љубави.

Тихо, да ме не чују,
палим лампу –

у запећку мачке једу звезде! 

Узимам чашу,
како је лепа вода коју моји
носе из баште.

У кревету мислим на убиство 
ако ме, једнога дана,
о, владари,
опет поведете од куће.

Поноћ.
Сутра ћу се касно пробудити.

Превод на француски: Милош Константиновић
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Драган Колунџија је рођен у Горњем Водичеву, близу Новог Гра-
да, 1938. У Београд долази 1952. године, да би ту и дипломирао 
на Филолошком факултету југословенску и светску књижевност. 
Дуго је био уредник на Коларчевом Универзитету у Београду, а 
као професор предавао у југословенским гимназијама у Паризу, 
Мецу и Нансију седамдесетих и осамдесетих година. Прву песму 
је објавио 1954, а већ следеће, 1955. г. стекао је име охрабрен по-
дршком песника Оскара Давича и Васка Попе,  који су објавили 
његов циклус песама у авангардном књижевном часопису Дело. 
Био је још увек средњошколац, 1956, када је постао најмлађи члан 
књижевне групе Неосимболисти, чији су чланови били сада славни 
Бранко Миљковић, Божидар Тимотијевић, Милован Данојлић, Пе-
тар Пајић, Жика Лазић, Коста Димитријевић. Од тог времена Ко-
лунџија је редовно објављивао многобројне збирке песама током 
послератних деценија, увек присутан на југословенској и српској 
књижевној сцени. Он је лауреат многобројних књижевних награ-
да: Награда Младост, 1961; Награда Струге (Македонија), 1966; 
Велика награда за књижевност Босне и Херцеговине, 1985; на-
града Бранко Ћопић за целокупно дело, 1990; Вукова награда, 1996; 
Печат Сремских Карловаца, 2004; Књижевни вијенац Козаре, 2011. и 
још многих других. Песништво Драгана Колунџије преведено је 
на многе стране језике: руски, француски, енглески, немачки, 
турски, кинески, чешки, италијански, словеначки, словачки, маке-
донски и албански, и песме му се налазе у великом броју објавље-
них антологија. Живи у Београду, Србија.
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Елена Исаjева (Русија)

СКРЕТНИЧАРКА

Нини

Заборавити, од свег се склонити, 
И ближњих и туђина се клонити.
Кученце, балкон, кућица стара.
Вода из лименог резервоара.
Пећ посматрати како пламиња,
Без губитака, без узбуђења.
Чуј... То воз пристиже из даљине 
Глуво му гуде немирне шине, 
На тебе дрхтај тај се прелива.
Иди – овде си једина жива!
Једина ти мењаш ту скретнице.
Друге обавезе су ситнице!
Све те друге обавезе земне...
Одговорнијег посла и нема.
Без губитака, без узбуђења.
Свет, беспомоћан у магновењу,
У слатком сну кô младенац спава. 
Али ред мора да се одржава.
Преко година, разочарања,
Земаља, мора и растојања,
Преко травки-биљчица, планета,
Преко све тајновитости света,
Које знати уопште не треба 
Еда се сложно сарађује с Небом – 
Покрет руком начинити крадом, 
Да се мир не ремети нескладом. 
Трагедија свету да не прети.
Воз ће протутњати, пролетети.
И варнице ће да му сагоре...
Не тражи никакве одговоре.

Превела са руског: Вера Хорват
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Јелена Исајева је завршила фа-
култет журналистике Московског 
државног универзитета Ломоно-
сов. Пише песме и драме. Лауре-
ат је награде „Тријумф („Мала”), 
награде Удружења књижевника 
Москве „Венац”, награде „Ана 
Ахматова” часописа „Младост” за 
најбољи песнички избор 2009. го-
дине. За драму О мојој мами и мени 
прва је добитница награде „Акте-
ри” (2003), а радио-драма (Радио 
Русије) настала на основу ове 
драме добила је награду међуна-
родног фестивала Европског ра-
дио-дифузног савеза „ Европска 
награда” у Берлину (2004). Уче-

сница је фестивала савремене драматургије „Љубимовка”, „Нова 
драма” и „Документарна драма”. Учесница је међународних поет-
ских фестивала у Бугарској, Румунији, Израелу, Грузији итд.

Састављач је антологије бугарске поезије из серије „Из века 
у век”. Објављује у часописима „Нови свет”, „Младост”, „Прија-
тељство народа”, песме су јој уврштене у алманахе и колективне 
зборнике. Песме и драме су јој превођене на енглески, немачки, 
француски, фински, кинески, арапски, хебрејски, пољски, чешки, 
бугарски, румунски, јерменски и друге језике. Драме јој се изво-
де у Русији и иностранству, у позоришту и на радију. Аутор је 
низа радиосеријала, радио-драматизација, телевизијских серијала, 
сценарија за филм, текстова песама и оперских либрета. Интер-
нет страница: www.isaeva.ru. Објавила је следеће књиге песама: 
Између света и себе 1992, „Млада гарда”; Млади и лепи 1993, РИФ 

„РОЈ”; Женска логика 1994, „Атлантида”; Случајни сусрет 1995, РБП; 
Сувишне сузе 1997; Ничија муза „ACADEMIA” 2000; Скретничарка 
БСГ-Пресс, 2007; Црвена нит „Art Youse vedia” 2009. Књиге драма: 
Рај кајсија 2004., „Ново дело”, „Каирос-92”; Лифт као место за упо-
знавање. Књига драма. 2006, „ЕКСМО”.
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Мирослав Тодоровић (Србија)

ПИСМО О ТОМЕ

НИЈЕ ли и Књига моја
Само кап у океану књига
А ја сâм у потопу
Кап из кише само
За писмо о томе
Из које вапи Глас

Коме

Ил је Књига моја
Зрно песка у пустињи
Што сваким зрном-књигом 
Пустош света увећава
И бива видик
И бива јава

Свему

Не хајући за књигу
О томе
Што се у тишину 
Свету света слегла
ПОСЛЕ свега

Сићево, 24. јул‚ 03.

(После свега, 2005)

Превео Лазар Мацура
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Мирослав Тодоровић је рођен 29. 
децембра 1946. у у Трешњевици 
код Ариља. Објавио је књиге по-
езије: Спис ве д ри не (Градина, Ниш, 
1978), Испис та ме (Просвета, Ниш, 
1990), Летеће ба ра ке, теренци и њи-

`ове душе (Про све та, Ниш, 1990), 
Судњи час (Кра јин ски књижевни 
круг, Нота, Књажевац, 1990), Те-
ренска свеска (БИГЗ, 1993), Испис 
таме 2 (Апо с т роф, Београд, 1994), 
Сванућа (Деметра, Књажевац, 
1994), Цр но у боји (Српска књижев-
на задруга, Београд, 1994), По то ња 
верзија (Просвета, Ниш, 1997), Све-
ти мученици (Просвета, Београд, 
1998), Тамно и дубоко (Апостроф, 
Бео град, 2002), Земаљско и небеско 
(МБ графика, Ниш, 2004), По сле 

свега (Свен, Ниш, 2005), Спрам расутих звезда (НКЦ, Unus mundus 
19-20-21-22 / 2006) и (СВЕН, Ниш, 2007), Песме путовања (Књижев-
ни клуб „Бранко Миљковић”, Књажевац, 2009), Ветар понад гора 
(НКЦ, Unus mundus, 2010), и (СВЕН, Ниш, 2011).

Књига критика: У сенци Дамокловог мача (Учитељски факултет 
Врање, 2009). У бројним листовима и часописима објавио је мно-
штво књижевних критика, прозних текстова, интервјуа, уводника, 
поговора... записа. Превођен је на више језика и заступљен је у до-
маћим и страним антологијама, часописима и интернет издањима.

Награде: Дрво живота, Мирко Петковић, Милан Ракић, Раде То-
мић, Војислав Илић Млађи...

О Тодоровићевој поезији есејиста Миодраг Мркић је објавио 
три књиге есеја: Миодраг Мркић, Љупка језа пролазности пред вра-
тима визије, СВЕН, Ниш, 2006; Миодраг Мркић, У мрежи Потоње 
верзије, СВЕН, Ниш, 2008; Миодраг Мркић, Три огледа о поезији Ми-
рослава Тодоровића, СВЕН, Ниш, 2009.
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Срба Игњатовић (Србија)

ЧВОРОВИ

За Елку и Валерија

Док сам на тераси Персеја у Варни испијао кафу, указао се зани-
мљив призор: сред пута ка хотелу гавран је изнео чврсто свезану 
кесу с отпацима и упорно покушавао да је кљуном развеже.
Погледао ме је љутито,
погледом старим двеста година:

– Човек си, имаш две ноге и две руке,
Устани, брате, помози да одвежем чвор.

– Нека те је стид, гавране, стара птицо,
стотине година имаш и ништа ниси научио
а ја, момак млад, седобрад, 
читавог свог века непрестано
везујем и развезујем чворове. 

ОВДЕ

Овде пропадају империје.
Ово је стара Европа.
Ми волимо наше освајаче: 
умотамо их у топао кожух,
наспемо ракију и вино – 
наше жене се саме снађу.

Историја дође и оде.
Једемо сир и бели лук, 
кусамо таратор, 
зла су времена, мрмљамо 
чешкајући се иза ува.

Империјама је суђено да дођу и оду, 
да се оспу у шодер и прах.
Али то није разлог, моја добра жено, 
да не легнемо загрљени, 
ноћас и занавек.
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Срба Игњатовић рођен је у Кња-
жевцу 1946. године. Дипломирао је 
и магистрирао на Филолошком фа-
култету у Београду. Објавио десет 
књига поезије (најновија Чим сване 
и друге утопије, 2011), шест књига 
прозе (најновија Пролазна кућа, 2011) 
и седамнаест књига критике, есе-
јистике и студија. Изабране песме 
Варвари на понту објављене су 2000. 
године (Просвета, Београд). Избо-
ри песама појавили су се на маке-
донском, румунском, италијанском, 
бугарском, чешком, немачком и 
енглеском језику. Добитник је више 
домаћих и иностраних књижевних 
награда. Члан је Академије АСЛА у 

Орадеи (Румунија) и Словенске академије књижевности и уметно-
сти у Варни (Бугарска).
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Радомир Андрић (Србија)

ЈАБУКА

У близини моје куће
нема воћњака
у близини расте
само једна јабука

Ту сам први пут
мислио на љубав
ту сам први пут
осетио мирис горког цвета

Јабука је непомично сунце
од кога не могу
никако
да побегнем

После суше
однео сам сунце у воденицу
ватру да мељем
кад немам пшеницу

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
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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 
њих 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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Милован Марчетић (Србија)

КАМЕН

Ако баш ни за шта не можеш да се ухватиш,
ако ти и рукохват на степеништу измиче, 
загрљај најближих, рука пријатеља, 
усне вољене жене, најзад и перо 
којим би ову песму да препишеш, 
сети се камена, обичног камена се сети.

Тог свемирског зрна прашине, 
у трену стврднуте чаше лаве, 
низ хаљину планине скотрљаног њеног вишка, 
тог милион година вајаног облутка, 
тог расколног стениног сина,
тог опаког праћкиног ђулета, 
те најтеже, најскамењеније птице. 

Оног што наслон је сунцу, 
што из земље провирује, 
откотрљаног, преврнутог, 
у мраку најтамнијем заборављеног,
тог обичног камена се сети. 

Сети се да ти је и длан 
према њему обликован, 
да је све остало дошло у његово легло, 
да је рука каменово гнездо, 
да камен је њено прво јаје.

Ухвати се за њега 
као за најстарију помисао, 
за најскупљи дијамант, 
за свој први пољубац, 
за једину пружену руку.

Лећи ће у твој длан 
као да се вратио у своје прво гнездо. 

Немој да га бацаш. 
Тако ће ти продужити своју верност. 



72

Милован Марчетић ро-
ђен је 1953. године у Приједору 
(БиХ). Од средине седамдесетих 
година живи у Србији. 

Објавио је књиге песама: 
Дан двадесет хиљада паса (1982), 
Начини ишчезавања (1986), Без 
имена, без лица (1990), Ратно остр-
во (2000), Мера душе – изабране 
песме (2002), Ташкент (2006), Jeux 
d‘adultes (Игре одраслих) – изабра-
не песме на француском језику 
(2008), Иза затворених очију (2010). 
Књиге прича: Животи песника 
(1996), Мој Холивуд (2000), Прво 
лице (2003).Песме су му уврште-
не у антологије српске модерне 
поезије, а приче у изборе српске 
приче. И песме и приче превође-

не су му на стране језике. 
Добитник је награде „Горан” за младе песнике (1982), награ-

да „Милан Ракић” (1991) и „Скендер Куленовић” (2007), а за књиге 
прича награда „Кочићево перо” (2001), „Стеван Сремац” (2004) и 

„Бранко Ћопић” (2004). 
Поред поезије и прича, специјалност су му књижевни часо-

писи. Осамдесетих и деведесетих година уређивао је Књижевну 
реч, средином деведесетих покренуо и уређивао часопис Реч, а 
пре шест година покренуо је Београдски књижевни часопис, који 
и данас уређује. 

Члан је Српског ПЕН центра и Српског књижевног друштва. 
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Гжегож Валчак (Пољска)

НЕСИГУРНОСТ 

Када неспокој ти такне срце нежно
кроз које сазвежђе пада као киша
и кад, милујући камен безнадежно,
мислиш оживеће – бајка си најтиша.
 
А кад сретнемо се, док вечите стене
испод твоје руке крећу клицу жбуна, 
заборавићина смрт – кад пун месец
утопим у тебе, да л’ ћеш бити пуна?
 
А кад ти погасим лепе свице очне,
кад ме као маглу ветрина дохвати
и метафизика ми свлачити се почне, 
хоћеш ли распуклом срцу веровати?

СТАРАЦ

Немоћан старац орахе је јео,
а два сунца му тињаху у виду.
О кад би путник веровати хтео
какав чудан свет на задњем је зиду.
У древним очима легенде се гнезде.
Пепелом кипе срца некад врућа.
Старци мрмљајући прежвакују звезде
и шаке им се тресу од ганuća.

Превео Радомир Мићуновић

Гжегож Валчак је спретни измиритељ традиционалног и модер-
ног. Рођен 1941. у граду Пулави близу Варшаве. Докторирао из 
области синтаксе. Око 30 година радио је у Институту за пољски 
језик Варшавског универзитета, касније као драматург у позо-
ришту Рампа у Варшави. Од 1981. до 1985. радио је као лектор 
на Филозофском факултету у Београду. Аутор је више романа и 
збирки поезије, као и драма и стручних књига, а написао је и 
либрето за прву пољску рок-оперу, Нага, која је извођена седам-
десетих година у његовој земљи. Добитник је више награда на 
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књижевним конкурсима у домовини и 
код нас, нпр. за радио-драме: Кактус – I 
награда нa конкурсу радио-драма Радио 
Београда 1984. Кактус је у Пољској награ-
ђен и као позоришни комад. Добитник је 
прве награде на конкурсу на причу 1996 
(између 560 писаца). На српски су му 
преведени и објављени роман Дневник 
супружника и збирка песама Ламенти за 
мајком, а на Радио Београду  (и другим 
у Југославији) изведене су радио-драме 
Кактус, Сове, Пацов, Апаге Сатанас. Валча-
кови стихови објављени су у часописима 

(„Савременик”, „Књижевне новине”, „Књижевна реч”, „Кораци”, 
„ Венац” итд.). Х умористичким прилозима заступљен је нпр. у 
часопису „Јеж”). У Пољској је објавио збирке стихова Витражи, 
Аутопортрет са прослости, А кад закуца анђео, Roznamięty (erotiki), 
Ледница сунца, романе Дневник супружника, Оаза, Док Земља неће 
заспати, збирку прича Анђео са Старог Града, у лето 2011. збирку 
девет радио-драма Немојте да се ми јавите – умро сам. У варшав-
ском позоришту и на телевизији извођене су му позоришне драме 
Сове, Кактус, рок-опера Нага у Музичком позоришту у Гдyни и 
у другим градовима Пољске, мјузикл Биг Попиел – мишева опера и 
комад Залутала три краља у Позоришту Рампа у Варшави, Коман-
дор данас неће доћи у Шћећину, Здувач у Вроцлавском театру панто-
миме. Аутор је око 20 радио-драма емитованих на Радио Варшави 
(и у другим земљама) и многобројних циклуса поезије. Нашао се у 
бројним пољским и руским антологијама поезије и прозе. Члан је 
Удружења пољских писаца (СПП) и Удружења Европске културе 
(СЕЦ). По мишљењу његог преводиоца Радомира Мићуновића, 

„нарочито су запажене његове варијације на народне теме. Пре-
плитање епског и лирског сасвим је видљиво у песми Пејзаж после 
битке.” 
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Силвија Монрос Стојаковић (Србија)

ПОЛИЦЕ, ЗИДОВИ

Кажу ми људи да су им полице
пуне, препуне.
Или празне.

Кажу ми то у вези са собом.
У вези са другима, исто ми кажу.
Полице им тешке, кажу ми људи.

Пуне, препуне.  
Празне.
А шта је са зидовима,
питам се
ја, крошња.

Шта је са циглама, малтером и људима
отворених прозора на сваком зиду,
без врата.

Питам се ја.
И малтер и цигла
и прозор.

ПРОЗОР МИ ГЛЕДА НА ХАРТИЈУ

Гледа ли гледа
мој прозор на хартију.
Док ја, пробијајући себи пут
кроз белину између речи,
стижем до летења над собом.

Силвија Монрос Стојаковић рођена је у Буенос Ајресу од родите-
ља из Барселоне, а основну школу, гимназију и филолошке студи-
је завршава у Београду, у којем има бар једно добро дрво. Књижев-
но делање је започела преводећи једну причу Хулија Кортасара, 
после чега је превела и његов роман Школице. Превела је више 
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од сто библиографских јединица са 
шпанског језика – укључујући ту и 
првог Варгаса Љосу на српском – а 
са каталонског је превела прво дело 
икада преведено у целости на срп-
ски, које је уједно и најпревођеније 
дело каталонске књижевности, ро-
ман Дијамантски трг Марсе Рудуре-
де. На шпански је превела Андрића, 
Павића, Љубомира Симовића и Ду-
шана Ковачевића, али и песме Лазе 
Костића и П. П. Његоша, као и низа 
савремених песника, а нарочито пе-
сникиња. Између стварног живота и 
редовних шетњи око градског језера, 
Силвија пише писма, предговоре, 

поговоре и, једном месечно, приказе за књижени додатак једног 
дневног листа. Тако пишући, сарађује још са низом новина и књи-
жевних часописа, па и одавде. Понекад нешто своје и објави. Тако, 
њен досадашњи ауторски рад обухвата седам књига: Последње 
Кортасарове школице (преписка са Кортасаром, 1991), Огледало љу-
бави (преписка Оље Ивањицки и Леонида Шејке, 1994), Град над 
градовима (двојезични електронски одговор „Милосрдном анђе-
лу”, 2000), Ортегина клепсидра (двојезично разматрање могућно-
сти прилагођене примене ставова шпанског мислиоца Ортеге и 
Гасета на савремене балканске прилике, 2001), Наставиће се... 
(роман о невероватним теленовелама неизмишљене биографије, 
2002), Ми, Салвадор Дали (објективна монографија укупне пара-
ноје, дакле светске, а наше, објављена тачно на стогодишњицу ро-
ђења сликара, између осталог, о коме је још раније све речено, 2004) 
и Све у свему (песничка збирка ћутњи, 2006). У штампи јој је, већ 
годинама, рукопис под насловом Разливени залив – књига огледала и 
других огледа; у међувремену је у Шпанији награђена за причу на 
три шлајфне а о женској ципели, јер су такве пропозиције кон-
курса који се сваке године расписује у Елди, малом месту на југу 
земље, чији су житељи вековима окренути изради обуће, макар се 
после она продавала као италијанска. Тек, жиријем је председавао, 
све до своје недавне смрти, чувени шпански режисер и немали 
фетишиста Луис Гарсија Берланга. Силвија је од новчаног изно-
са награде заменила неисправан бојлер, а и нове Артове сандале 
купила...
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Ка јо ко Ја ма са ки (Србија)

ЈУТРОС, НЕМА

Јутрос, сиви вихор
снажно тресе
дрво иза куће.
Јасно те осећам на
десном длану, као
тек убрану
крушку.

У воћњаку (кога више нема)
ти (које више нема)
и ја (које такође нема)
играмо жмурке.

Два, четири, шест,
осам, десет...
Ишчезавају некуд
наши мали гласови као
звуци земљаног 
звонцета.
Дванаест, четрнаест,
шеснаест...

Овога јутра, када ветар не
престаје, када тебе више
нема, смарагдна вода
надолази.

Осамнаест, двадесет.

Ближи се, сада,
друга обала.
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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 де за ино стра не пре во ди о це за 1995/96. го ди ну Срп ског ПЕН 
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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Драган Драгојловић (Србија)

ГОВОР НАД ВОДАМА

Тај говор што блуди над водама!

Певају зоре, кô прапорци. Говор је ћутња. Говор 
је звезда јутарња.

Хајдемо на чесму. Хајдемо на воду
где праље испирају росу неба.
И срца срећних.

Покрашћемо све тајне овога света. Боже велики, 
шта нама не припада!

Наде, ко песме, ко свитања. Само једна звезда 
одржава свемир.

Кажем ти: велика је туга. Истина се говори 
када смо далеко.

ГОДИНЕ ЗРЕЊА

Једним покретом срца затвориће 
сва врата
 и спречити да изађе месечина,
да године зрења заклони лажно
сунчево лице,

спречити да побегне, да се
сакрије иза невидљивог
она светлост
која је јурила таму
са жарке љуљашке

на којој је страст, из нехата,
извршила прељубу
па се сада љуља на ужету дана
држећи руку на срцу,
плазећи језик на заљубљене.
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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. 
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Асис Санијал (Индија)

ЈЕДАН ДАН

У чудесној тами 
жуте шуме
видео сам свице.
Ипак, упркос овоме, 
пожелех, задржавајући виђено,
сваки дан у мом сну – путовању
да те сретнем.

Видим како се вода спушта са планина, 
вода слична теби.
Ипак, нисам видео оно што сам желео.
Ја тек морам обрадовати своје очи 
цвећем које никада не вене
у врту поред реке.

Истина, много сам бринуо 
у дугим сатима,
у златној тами 
нисам нашао место
које сам очекивао да ћу наћи.

Моје је срце жедна пустиња.
Као посвећен љубавник 
још за њом трагам..
не знам сасвим где је она, 
али знам –
једног дана, у неком тренутку,
наћи ћу је. 

Превео 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 по де ли 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.
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Љубивоје Ршумовић (Србија)

НЕКАДА САМ ЗНАО

Некада сам знао
Да свака узбрдица
Има своју низбрдицу

Сада нисам сигуран
Ни у своје намере
Ни у путоказе
Који ми се нуде

Опрезан по природи
Проверавам
Сваки осмех у ваздуху
Сваку стрелу
На затегнутом нерву

Да ли пролази време
Или се то ја шуњам
Ка црном циљу
То је тема мог интерног
Интимног симпозијума
Са којег неће бити
Извештаја
Агенцијских нагваждања
Ничег
Осим тишине
Неизлечиво мртве



84

Љубивоје Ршумовић рођен је у Љубишу, 
на Златибору, 3. јула 1939. године. Прве 
песме је објавио као гимназијалац, 1957. 
године, најпре у ужичким „Вестима”, а 
затим у „Књижевним новинама”. Године 
1965. запослио се у Радио Београду, у Ре-
дакцији програма за децу, где припрема 
радио-емисије Уторак вече – ма шта ми 
рече, Суботом у два, Добро јутро, децо. На 
телевизију прелази 1968. и ради познате 
серије: Двоглед, Хиљаду зашто и Хајде да 
растемо. Као телевизијски посленик на-
писао је, режирао и снимио преко шест 

стотина емисија. Једна од најпопуларнијих серија за децу, Фазо-
ни и форе, имала је сто четрдесет две епизоде. Објавио је 72 књи-
ге, углавном за децу. Најпознатији су му наслови: Ма шта ми рече, 
Причанка, Певанка, Још нам само але фале, Вести из несвести, Невидљи-
ва птица, Домовина се брани лепотом, Северозападни крокодил, Буквар 
дечјих права, Три чвора на трепавици, Тајна ледене пећине, Бели пакети 
и Сунчање на месечини. У позориштима је извођено више његових 
дела: Шума која хода, Невидљива птица, Баба Рога, Рокенрол за децу, 
Успавана лепотица, Ау, што је школа згодна, У цара Тројана козје уши, 
Снежана и седам патуљака... Добио је књижевне награде: „Невен”, 
„Младо поколење”, Награду Змајевих дечјих игара, Бранкову награ-
ду, Октобарску награду града Београда, Горанову плакету, Вуко-
ву награду, Награду Политикиног забавника за књигу Три чвора на 
трепавици. Први је добитник награда: „Душко Радовић” уз титулу 

„Сарадник Сунца”, „Мирослав Антић”, за књигу Бели пакети и на-
граде „Принц дечјег царства Тамарис”, у Бањалуци 2009. Добио 
је, такође, и две запажене међународне награде: „Пуља” у Бари-
ју, за целокупно стваралаштво за децу, и награду Унеска за Буквар 
дечјих права, на светском конкурсу за књигу која пропагира мир и 
толеранцију. Дела су му преведена на више страних језика. Аутор 
је три уџбеника за основне школе: Деца су народ посебан – (други 
разред), за изборни предмет Грађанско васпитање, и Азбуквар и 
Писменар за први разред. Упоредо са књижевним радом бавио се 
и спортом. Оснивач је, такмичар и први председник Карате клу-
ба „Црвена звезда”. Од 1986. до 2002. био је директор Позоришта 

„Бошко Буха”. Један је од оснивача и први председник Одбора за 
заштиту права детета Србије, при организацији Пријатељи деце 
Србије. Више није члан Удружења књижевника Србије. Живи и 
ради на Слободној територији, недалеко од Београда.
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Елена Иванова-Верховска (Русија)

ЈЕСЕН У СМЕДЕРЕВУ

Горану Ђорђевићу, 
Вери Хорват 
и свим мојим српским пријатељима

Тек радост и нежност вредне су труда
Знам једно место где ниси изгубљен,

„Србија?”, – питаћеш, – „Србија”! – велим”
Остало се додаје по мери вере.
Остало су таласи, с Дунава – кô с мора,
Валцер беше – Сећаш се? – нема сумње, диван,
Препун препознавања туђег говора
И смедеревске црне шљиве.

„Руски?” – одврате после кратке ћутње,
Гледајући с надом и са оправдањем,
Тако се само бесмртност слути,
Ако растанак предскажеш раније.
И сâм према себи излазиш из храма,
Кô песак шкрипи време док ходиш мостом,
Тамо, иза леђа, испражњеног рама,
Као у себе загледана прошлост.
Раскриљен ветар на груди нахрупио,
Дугове развејао и речи у устима,
Окером дотакнута, видиш ли, Србијо,
Како је, у лету, Москва све пустија?

29. октобра 2010.

Превела с руског: Вера Хорват
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Елена Иванова-Верховска (Elena 
Ivanova-Verhovskaya), песники-
ња, преводилац, члан Удружења 
књижевника Русије, Међународ-
не асоцијације рускојезичних пи-
саца и Удружења преводилаца 
земаља Савеза бивших совјетских 
република и Балтика. Песме су 
јој уврштене у антологију „Руска 
поезија ХХ века” штампане у ча-
сописима „Пријатељство народа”, 

„Прстен А”, „Младост”, „Кре-
шчатик” и др., превођена је на 
шпански, бугарски, српски, маке-
донски, хрватски и пољски језик. 

Аутор је књиге песама Есенен човек, која је изашла у Софији (Бу-
гарска) 2010. г. Учесник је међународних фестивала поезије у Ср-
бији, Пољској, Бугарској, Русији, Грузији. Лауреат је Награде „Ана 
Ахматова” (2010), и награде бугарског националног радија (2009).
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Виктор Б. Шећеровски (Србија)

MOJA MAJKA

Moja Мајка
Сваког дана
Устаје пре сунца

Тише од ластавице
Излази из кухиње
И одлази у сусрет судбини

Кад падне ноћ
Уморна после повратка
Моја Мајка
Кући рашири руке
Пуне сунца

ФУСНОТА БРОЈ 3

1.

ИГРА

Кад год се сретну Судбина 
Пролазност и њена Тајновитост
У њихов сан улази
Туга
Да једном дневно отвори врата
Не би ли светлост и тама
Истражили
Зашто се у бесмртности подједнако скривају
Живот и његова Сенка
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Виктор Б. Шећеровски je песник, 
есејиста, књижевни критичар и 
преводилац. Рођен је 1942. годи-
не у селу Радожда поред Струге, у 
Македонији. Од своје друге годи-
не живи у Београду. Дипломирао 
је на Факултету организационих 
наука у Београду. Био је дуго-
годишњи директор издавачких 
кућа „ Графос” и „Југограф” из 
Београда. Заједно са Витом Мар-
ковићем, оснивач је чувене фи-
лозофске библиотеке Хоризонти, 
која је и дан-данаспрепознатљива, 
а у време негдашње Југославије 
била натиражнија и најпродава-
нија едиција. Пише на српском 
и македонском језику. Аутор је 

више књига: Дан када су наишле гласне самоће, Ковчег за самоћу, 
Промена простора, Време иза зида, Критичари о поезији Десанке Мак-
симовић (заједно са Милорадом Р. Блечићем), Београд између песме 
и сунца, Отмене празнине, Записано на маргинама (есеји и књижевна 
критика) и др. Заступљен у више антологија и превођен на више 
светских језика. Превео је више десетина књига са македонског на 
српски и обратно. Члан је Удружења писаца Србије и Македоније. 
Одговорни је уредник часописа за књижевност, културу и умет-
ност Видело и директор и главни и одговорни уредник Новинско

-информативне установе Македонског информативног и издавач-
ког центра, са седиштем у Панчеву, који је формирао Национални 
савет македонске националне мањине у Србији. Добитник је више 
значајних књижевних награда, међу којима су „Исељеничка гра-
мота” 2008. г., коју додељује Матица исељеника Р. Македоније, на-
града Академије браће Миладиновци 2009. године, коју додељује 
град Струга за допринос на плану културе, Годишња награда 2008. 
за допринос у стваралаштву, повезивању и узајамном прожимању 
двеју блиских култура: македонске и српске, коју додељује Наци-
онални савет македонске националне мањине у Србији и друге.
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Мирјана Булатовић (Србија)

КАКО БИХ СЕ ПРЕДСТАВИЛА ВАНЗЕМАЉЦУ

– Потичем из једног великог народа
који живи у непризнатом делу Европе
и томе доприноси.
 
Мој велики народ
светски стручњаци за бројке
убеђују да је мали, на све начине:
оштрим речима, претњама, бомбама.
 
Мој неизбројиви народ
све некако преживи.
 
Ни кад га преполове
још не верује да је мали.
 
Не верујем ни ја.
 
А Ви, Ванземаљче?
Верујете ли да би икада
припадник каквог малог народа
умео да Вас у бескрају сретне?
 

– Били су ту неки,
али их нисам препознао – 
одговори Ванземаљац
са јаким руским акцентом.
 
Јер, цела земља говори енглески, 
а цело небо руски. 
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Мирјана Булатовић (1958) за-
вршила је основну школу у Лов-
ћенцу, гимназију у Србобрану 
и књижевност на Филозофском 
факултету у Новом Саду, у Срби-
ји. После тога више није хтела да 
учи за оцене. Радила је као нови-
нар и лектор, али највише воли да 
буде слободни уметник, јер је то 
најподеснији начин да служи по-
езији. И прози. Објавила је више 
од двадесет књига поезије и про-
зе, за одрасле и децу. Њене песме 
и приче за децу нису за почетак, 
него за средину и за крај детињ-
ства. Зашто, не питајте је. Не воли 
да се меша у послове Више Силе 
од које је добила дар.

За малолетнике је објавила: Песме за дипломирану децу, Књи-
жевна заједница Новог Сада, 1994; Песме за дипломирану децу, друго, 
допуњено издање, Нови Сад 1995; Хеј, ванземаљци!, поезија, Мати-
ца Српска, Нови Сад, 2000; Поправни дом за родитеље, поезија, Рад, 
Београд, 2001; Хитна књига, поезија, Просвета, Београд, 2003; друго 
издање – Просвета, 2004; Ко је ставио мирис у лук? – изабране мисли 
дечака Матије (бележене током пет и по година дечаковог одрастања), 
Београд, 2005; Школа љубави, поезија за децу, Завет, Београд, 2006; 
друго издање – Прво слово, Београд, 2007; Романчић о поштењу, 
проза за децу, Завод за уџбенике, Београд, 2008; Хвала аутобусу 
који није дошао, проза за децу, Артист, Београд, 2008; Велике мисли 
малих људи, записи, Источник, Торонто, 2008; Сањао сам да ми гори 
школа, песме, Граматик, Београд, 2010; звучни запис – Интерплов, 
Лондон, 2009; Чудна лица пословица, књига прозе коју држиш у рукама, 
Источник, Торонто, 2011. Мирјана Булатовић добила је Награду 
Змајевих дечјих игара за изузетан стваралчки допринос савременом 
изразу у књижевности за децу. Живи у Београду, ради у Удруже-
њу књижевника Србије, помно чита, дружи се са писцима, и по-
времено за Бранка Коцкицу пише песме које се певају у његовом 
Позориштанцу Пуж.

Уверена је да су књиге за децу заправо књиге за безазлене, и 
да их воли свако ко је успео да спасе дете у себи.
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Зоран Богнар (Србија)

ЉУБИМ СВА ИСКУШЕЊА КОЈА СУ МИ СУЂЕНА

Кажем: љубим сва искушења
која су ми суђена.

Њихове жртве чине ме слободним
иако не знам

ни где су им логори,
ни где су им гробови,
ни ко су били робови,

а ко богови…
Љубим сва искушења

која су ми суђена
у славу стварног живота

који се свакодневно,
и божански и сатански,

 обрушава на нас.

УСАМЉЕНОСТ

Постоји сврха и доброг и лошег,
но, плашећи се ружних ствари,

пропуштамо оне добре…
Звучи дирљиво, уверљиво и увредљиво.

Та вечна енигма: коме припадамо,
дурском или молском окружењу –
доноси нам, на крају, усамљеност

као благослов.
Сви смо бар једном прошли кроз шуму

да бисмо касније, поново,
изашли на чистину…

Усамљеност је
родитељски састанак с Богом.
За некога је она физичка бол,

а за некога… просветљење.

Авала, 2001.
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Зоран Богнар, знаменити српски 
песник, есејиста, прозни писац, књи-
жевни критичар и антологичар, ро-
ђен је 30. јануара 1965. године у Ву-
ковару. Објавио је два романа: Ноћ 
празних руку (1989) и Будно стање сна 
(1993); десетак књига поезије, од ко-
јих су несумњиво најзначајније две 
поетске трилогије: Елизејска трило-
гија” (2000) и Албедо, аура, алхемија 
(2009); три књиге поетско-феноме-
нолошких микроесеја: Фотографије 
гласова (1997), Ејдетске слике (1998) 
и Фотографије гласова II (2002); две 
антологије: Ново распеће, антологија 
савремене српске поезије краја XX века 

(2001) и Течни кристал, антологија српског микроесеја XX века (2006). 
Поезија Зорана Богнара превођена је на италијански, француски, 
енглески, немачки, мађарски, шведски, словеначки, македонски, 
турски, јерменски, бугарски, холандски, фински, грчки, пољски, 
румунски, арапски и шпански језик. Добитник је многих нацио-
налних књижевних награда, од којих издвајамо следеће: „Печат 
вароши сремскокарловачке” (1993), „Матићев шал” (1994), „Сте-
ван Пешић” (1994), „Блажо Шћепановић” (1996), „Раде Драинац” 
(1999), „Исидора Секулић” (1999), „Србољуб Митић” (2000), „Ми-
лутин Ускоковић” (2003), „Слободан Дунић” (2006), „Милан Бог-
дановић” (2009), „Димитрије Митриновић” (2010), Награда Ака-
демије „Иво Андрић” (2010). Добитник је и три интернационал-
не награде: „Vannelli” (Италија, 1997), ”Mediterranean Lion” (1998, 
Црна Гора) и „Хуберт Бурда” (1999, Немачка). Члан је Удружења 
књижевника Србије и почасни је члан Друштва писаца Босне и 
Херцеговине. Живи у Београду као професионални књижевник. 
Уредник је у Графичком атељеу „Дерета”. Председник је Фонда 
„Арс Лонга” за очување лепих уметности.
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Герхард Блабол (Аустрија)

ТО ЈЕ БЕЧ

Живот код нас се дефинира
по томе шта нам имигрира:
Марк Аурел, Атила
са јатом Хуна сила.
Хабсбурговци и Бабенберг,
Кинскијеви и Шварценберг,
Принц Еуген и Радецки,
Сутерови и Собиески,
Крајски, Блеха, Цилк и Грац,
Клестил, Мок и Синовац,
Бетовен, Отова и Краус,
Рода-Рода, Рајмунд, Штраус,
Санта Клара, па и Совинец,
Шрамелови, Моцарт, Пиховец,
Хајдн и Мулиар,
Семелвајс, Синделар,
Нетребкова с Макси Бемом,
Нинић са Ћушнкапелом,
Блабол и наша Грубмилерка већ,
Видите: све скупа то, то је Беч!

Препев с немачког на српски: 
Душан Савић
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Рођен је 1958. године у Бечу и одрастао у великој породици. Након 
што је изучио занат за техничара прецизне механике, запослио 
се у Централној пошти Аустрије, а касније и у информатичком 
оделењу администрације Аустријске поште. Уз посао положио 
је испит нивоа А, те студирао прво право, а затим и економију и 
историју на различитим универзитетима. У слободно време писао 
је кратке приче и радио-драме за Аустријски јавни радио и писао 
по уговору за познате програме кабареа. За две кратке приче добио 
је књижевну награду града Беча 1981. године. Након завршетка 
студија права прешао је у банкарски сектор и био саоснивач 
банака у Немачкој. Након тога радио је као генерални менаџер 
велике међународне компаније за информационе технологије, а 
2007. је поново променио посао. Од тада живи као слободни писац 
и глумац у кабареу у Бечу. Од 2007. сваке године објављује по 
књигу и уз то и три ЦД-а. Теме његових песама, балада и сонгова 
потичу из свакодневице и обично су смешне, самоироничне и 
високог стила. Многи познати глумци воле да читају његову 
поезију. Његов стил писања познат је као „нова бечка лирика”, 
а градоначелник Беча прогласио га је „Песником града Беча”. 
Герхард Блабол у браку је са супругом Маријаном од 1984.
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Мошо Одаловић (Србија)

БЛАГОЖИВИЋ, БЛАГО ЊЕМУ

Звонар Горчил: Мало, мало, па нам отргну 
звоно и претопе у потковице. 
Бежите, луди коњи, с нашег босиока!

Одрж Благоживић, звоноливац из Тврде Трепне,
Себи неважан, а сви га уписали у важне људе!
Учини звоно, прекрсти се,
ма и трепавицом да клепне -
оно забруји, да и миломе Богу мило буде.

Био у Русији
код оних најбољих звонобожила,
а Русија сабрала, па помножила,
у два реда све пресложила:
Шта је коме Богом дано -
у њему је и зделано!

Бог те дао, одржао, наш Одрже,
и трајао онолико кол‘ко звезде небо држе!

Пчелице ти у недрима не мирују.
Мрав котрља жишку Сунца,
да се нађе у твом жару.
А мехови старим ветром потпирују
младу ватру, одрж ватру неимару.

Онај који ватром плете,
везе ватром, звоно лије,
он је оно светосавско 
чедо наше и божије!

Свуд се каже: Благоживић, благо њему!
Где је Цркве, где је звона - и он ту је.
Док се, грешни и мајушни,
примичемо Свевишњему,
Одрж већ је уз небеса,
ОДЈЕКУЈЕ!
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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.
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Анђела де Лео (Италија)

БАЛАДА О НЕБУ ПОЗДРАВА

Видела сам те потом да прелазиш слану воду
возом сваког месеца белог месеца
трновите зоре си носио на станицу
у очима крик ноћи си имао
ветров плашт боје мора
дуг као вечерња туга

Видела сам те потом да пролазиш сланим возом

Био је то ноћни воз поздрава
на перонима закрченим временом
са папирним осмесима на прозорима
и звуцима гитаре дуж зидова
звиждук прекида приче које казује
плес марамица међу прстима

Био је дуг воз поздрава

Уздрмао је дрвеће звездане ноћи
и празно без бога би небо
несташе гнезда без птица
и ноћ би тек пернати крик
станица је остала пуста без корака
на гнезда налегну песма без неба

Зачу се пуцањ ударац пад
одрон звезда у празним олуцима
плач међу праговима тишине
замро је осмех у ноћном возу
к'о камен тешке мисли међу каменим перјем
у срцу ноћи само моје срце
(небо у пуцњу)

Превео с италијанског: Драган Мраовић
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Анђела де Лео (Angela de Leo) рође-
на је 1942. године у Битонту (Италија). 
Дипломирала књижевност и предавала у 
школама сарађујући такође са Универ-
зитетом у Барију. Њене важније књиге 
поезије су Још један цвет (1982), У бродо-
лому сунца (1986), Лунин бунар (1993), Ро-
бијашнице срца (1995), Дуд и руже (2004). 

„Научна књига” из Београда објави-
ла је њену збирку песама Плаветнило 
(1992), a издавачка кућа „SECOP Edizioni” 
из Кората књигу поезије Баладе под Лу-

ном (2007), двојезично на италијанском и српском (обе у преводу 
Драгана Мраовића).Поред поезије пише приповетке и књижев-
ну критику. Бависе такође психопедагогијом и књижевношћу за 
децу. Превођена на више језика.Учествовала је на међународним 
сусретима писаца у Београду. Уредник у књижевном часопису 

„Ла Вализа” из Барија и издавачкој кући „SECOP Edizioni” у Кора-
ту, где и живи.
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Зоран Хр. Радисављевић (Србија)

МЕСЕЦ У ИБРУ

Зове ме Тиодор Росић
На Рашке духовне свечаности

Шишам оседелу браду
Облачим најлепшу кошуљу
Хоћу још једном
Последњи пут
Да будем 
Младић из Рашке

Нисам се чувао
Рђа ме нагриза
Тешко ходам
Немам ваздуха 

Гледам сваке ноћи
Како се Месец
У Ибру дави
А ја без снаге
Да га избавим

14. август 2008.
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Зоран Хр. Радисављевић (1952) рођен је у Рашки. Завршио је сту-
дије југословенске књижевности и српскохрватског језика на Фи-
лолошком факултету у Београду.

Објавио је књиге: Тупо перо (2001), Изгубљена самоћа В. М. и 
Мртво слово (2003), Водени цвет (2005), Огледало без позлате (2006), 
Филозофија живота В. М. (2007), Кавез закључан изнутра и Велико уво 
(2009), Голуб у лављој кожи (2010), Све више ћутим и слушам (2011). 
Приредио је књиге: Похвала поезији (2002), Речник мисли (2005), 
Гласна глава (2008). Новинар је Културне рубрике листа „Политика”. 
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Градимир Стојковић (Србија)

ИВИЦА И МАРИЦА

(догађа се у 21. веку)
Ивицини и Марицини маторци 
били су негативци до бола и јаче,
па су клинце у обданиште слали саме, 
колико да их се заувек откаче. 

Но Ивица је бацао каменчиће, 
а Марица није радила ништа 
и због тога су лако пронашли пут 
до куће од обданишта. 

Ивица је сутрадан бацао мрвице,
а Марица је мрвицама хранила птице, 
па су при повратку начисто залутали
кроз силне улице и уличице. 

Да нису налетели на једну маторку, 
стручњака за децу и омладину, 
ко зна да ли би икада у животу 
сазнали праву истину. 

Та иста бакута је имала идеју да одгаји
 у светском маниру ово двоје, 
а онда су је Ивица и Марица 
под старост узели под своје. 

Ова прича, наравно, има 
и срећан завршетак: 
бакута је Ивици и Марици 
завештала кућу и сав иметак. 



102

Градимир Стојковић рођен је 3. марта 1947. године у банат-
ском селу Мраморак. Студирао на Факултету политичких наука 
(журналистику) и Педагошко-техничком факултету. По занимању 
књижевник. Живео је у Вршцу, Панчеву и Београду, а сада живи 
у Брестовику.

Књиге песама: Потомак равнице, Туђа врата, Скупо доба, Песме, 
У овом шашавом животу, Плава постеља, Ко се овде фолира, КБСЗ 
историја, Мала хришћанска песмарица, Пантологија за децу и Потомак 
равнице – избор песама.Избор поезије и прозе: Једном ја тако/Гла-
вом кроз зид, (Не) успела шала („Сребрно Гашино перо” за најдухо-
витију књигу у 2005. години), КБСЗ књига; Боље вас нашли (заједно 
с Д. Ћулафићем) и Можда вечерас.Значајније књижевне награде: 

„Вуково перо” за 1991. годину за поезију; „Матија Бан” 1998. годи-
не за књижевно стваралаштво; Змајевих дечјих игара 1998. године 
за стваралачки допринос изразу у књижевности за децу; „Злат-
но Гашино перо” 1999. године за укупно стваралаштво; Златно 
звонце популарности – Нови Сад, 2004. године; „ Златни кључић” 
Смедеревске песничке јесени за 2007. годину и „Змајев песнички 
штап” Змајевих дечјих игара 2008.године.
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Парас Дута (Бангладеш)

ПРОТЕСТ

Бескориснe оловке
исцрпљују пред лицем лексикона.
Свет обилује неправдом
експлоатације.
Ипак, човек се прилагођава
Ипак, правимо компромисе. Змија простире своју кошуљицу.
Отров постаје црвени дух потиштености.
Смртоносне потиштености
док неправда преовлађује.
Правда се крије
Протест постаје нем.
Помрачено човечанство
остаје затворено
у стиску
тржишне економије.
Правда се моли
друштво живи у
средњовековном устројству.
О протесте, где си ти?
Колико дуго ће човечанство
да газе плаћеници?

Превела са енглеског Наташа Бајић

Парас Дута је рођен 1946 у Калкути. По-
реклом из Даке, сада у Бангладешу. Про-
фесионални менаџер у комерцијалном 
сектору преко две деценије, радио изме-
ђу осталих и за ИБМ. Песник, преводи-
лац, књижевник, музичар, и политичар 
са репутацијом. Објавио шест књига на 
бенгалском и енглеском језику.
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Љубица Златовић (Србија)

У ПАРОХИЈСКОМ ДОМУ У КАРАНСЕБЕШУ

Шта је мом срцу данас
пуцају му бране и мембране
ниједну сузу да задржи
ни потрес да предвиди

Шта је мом срцу данас
као птица на плјуску
ни да полети
ни да се сакрије

Шта је мом срцу данас
које га слово крста такло
који талас плиме
до које ће обале

Шта ћу са срцем
у Парохијском дому се пева
један глас ми срце стеже
па жедни и грца и чашу прелива

Шта ћу са срцем
зашто се на Јапанку не угледа
под ореолом мира што стоји
и беле цветове у бројанице ниже

Шта ћу са срцем
док по разбоју лупа
и нит црвену као дављеник држи
зашто га не помилује тога гласа рука
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Љубица (Перић) Златовић (Смедерево, 1942) – детињство провела 
у подунавском селу Удовице, гимназију учила у Смедереву, а сту-
дије југословенске и светске књижевности завршила на Филоло-
шком факултету у Београду (1966).

Као професор радила у гимназији у Бабушници (1966), а по-
том (1966–1967) живела у Шибенику и радила у основним школама 
у селу Ервеник (Книн) и Дубравица (Скрадин). У родно Смедерево 
враћа се 1971. г., ради као професор српског језика и књижевности 
у Техничкој школи до 2000, када је пензионисана. У свету поези-
је огласила се књигом Име не рекав (Књижевни клуб Смедерево, 
1988). Затим излазе збирке песама: Невидљиви кормилар (Парте-
нон, Београд 2001), Бдења (Књижевни клуб Смедерево, 2003). Члан 
је Удружења књижевника Србије. Учесник је многих песничких 
манифестација. Добитник је „Златне повеље”, награде Фестива-
ла поезије у Суботици, „Љубостињске розете” (Трстеник), прве на-
граде на Поетској позорници у Ћуприји, „Смедеревског Орфеја” 
и других.

У едицији Меридијани Међународног фестивала поезије Сме-
деревска песничка јесен 2005. године штампана је на енглеском и срп-
ском збирка Невидљиви кормилар (избор из претходно објављених 
и нових песама).
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Дан Мирча Чипарију (Румунија)

FACEBOOK, MON AMOUR

Dorini Cioplea

већ те толико дуго не гледамо у очи
једино што ти више пута дневно шаљем поруке
иако знам да ти све моје ловиш
иако уживаш у мом ћутању као у старом француском коњаку

у заседи седимо и чекамо:
висцералне реакције
технике дезинхибиције
аутоматизми који ће нас заштитити од цунамија и неуспеха

ти си љубав од живог песка
ти си мачка коју тајно фотографишу
Рабин
Патријарх
Имам

ти си најбољи програм писања и живљења Поезије
најновији језик за обећану срећу

конзумирам те са свим его-тичним тастерима
са свим налозима за плаћање
са свим црним рупама мозга

на шта мислиш?” – долази искушење са несаницом и турбулен-
цијама

тражим ти поглед иза монитора
небо је споменар са седам запаљених свећњака
чекање моје одозго и одоздо
пише са хиљаду и једним лицем:

мамљење и живот!” 

„усамљености с кредитним картицама и пиштољима!”

Превела Љубица Рајкић
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Дан Мирча Чипарију (Dan Mircea 
Cipariu) – Румунија – рођен 7. сеп-
тембра 1972. у Букурешту. Завршио 
је Високу новинарску школу у Буку-
решту, затим Факултет новинарства 
и комуникационе студије при Буку-
рештанском Универзитету. Започиње 
свој рад у књижевном новинарству 
1988. године, а издавачки првенац се 
појављује 1999. године, са збирком 
Hai săne-ntâlnim pe site sâmbătă seara (Хај‘ 
да се сретнемо на сајту, у суботу увече), 
(Editura Libra, Издавачка кућа Либра).

Члан Удружења писаца Румуније. Од 2009. поново је изабран 
(други мандат) за председника Секције за поезију Удружења 
писаца Букурешта. Године 2007. његова збирка песама Цунами, 
Издавачка кућа Брумар (Tsunami, Editura Brumar) добија награду 
Удружења писаца Букурешта за 2006 годину. Године 2008. ини-
цирао је и координирао пројекат Scriitori pe calea regală (Писци на 
краљевској прузи), а 2009, 2010. и 2011. године пројекат Maratonul de 
poezie şi jazz (Маратон поезије и џеза). Године 2011, за Дан национал-
не културе, иницирао је и координирао пројекат Gala Tinerilor 
Scriitori / Cartea de Poezie a anului 2010 (Гала младих писаца / књи-
га поезије за 2010. годину). Оснивач је и председник Удружења 
Euro Culturart, удружењa које је организовало, између осталог, и 
Међународни бијенале експерименталне гравуре, треће издање, 
у периоду 29. март – 27. април 2008, Културни центар палате 
Brâncoveneşti, www.experimentalproject.ro, 4X4; http://4×4project.
blogspot.com/. Euro Culturart поседује галерију намењену мла-
дим европским визуелним уметницима – Atelier 030202 – www.
atelier030202.blogspot.com.

Дан Мирча Чипарију цењени је коментатор савремене умет-
ности, објављује хронике у часописима „Arta” (часопис Удружења 
уметника Румуније), „Cultura”, „Luceafărul”, „Altitudini”. Био је ку-
ратор једне изложбе организоване у Букурешту и Њујорку са ра-
довима најзначајнијих младих уметника Румуније (Mihai Zgondoiu, 
Francisc Chiuariu, Cristian Răduţă, Albert Sofian, Irina Tănase, Florin 
Tomescu). Такође, уређује сајт www.agentiadearte.ro, који предста-
вља најважније догађаје из области културе и уметности.

Блог: www.poemulmatrita.blogspot.com.
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Жељко Ђурић (Србија)

ПИЈАЧНИ ДАН У ГРОЦКОЈ 

Пијачни дан среда у Гроцкој
Обигравам варош
И тражим пут

Логика пијаца ремети доживљај
Навиру сећања
Нестаје навика

Остајем нем
Неко ме дозива
Отвара пут

Прекрива пијац трагове
Звук
Замире жамор

Мала је варош за пијаца два
Оба их имаше као у магли
Два пијаца
Један сточни

У вароши тој
Затварам круг
И пијаца траг напуштам
Тихо 
Нестајем
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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 нрдриј 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 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.
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Лиана Сакелиоу (Грчка)

РОЊЕЊЕ (1991) 

 - После "Жена са хоботницом,"  
скулптуре Јанис Папаса 

Овде земља завршава. 
Овде мој сан почиње. 
Сваког јутра носим моју маску, 
моју црну кожу, 
отварам капију 
дубокој води што носила је твоје тело, 
 пратим дуге артикулација стене, 
 тамне ивице 
 зашиљене морским aнемонама. 

Свако јутро као сељак 
Ја пратим те 
док ти сплетом пукотине до пукотине 
покрећеш твоје тело-твоју судбину- 
уз дрхтавицу. 
Ти се улагујеш преко љуске миопикално, 
као колектор нагомилаваш 
са боје слеза и зеленим скелетима, 
опорављаш комад по комад 
твоју изгубљену палату. 

Ноћима такође, као жена, ја те пратим, 
слободно крећући се унутар и ван расцепа, 
 пролазећи пространства 
 анемона, 
 обојене костуре мангупа. 

Вечерима се протежеш у твојој каменитој јазбини. 
Осећам твоје дивље очи 
како бде над твојим усамљеним узбуђењем. 
Приближавам ти се. Практичним рукама 
обарам твоју стену. 
Ти емитујеш црни мирис страха. 
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Нападаш. 
Да би живела сан ја те прихватам, 
Твојих осам руку путују, 
намештају ми око врата 
од крви огрлицу. 
Повлачим те 
горе у моју кућу од ваздуха, 
Скидам маску, моју црну кожу. 
Ти си го поред мене на плажи. 
 Очи мртве, 
 руке млитаве 
 и хладне. 
Будим се. 
Не волим те више. 

Превела са енглеског Наташа Бајић

Лиана Сакелиоу је рођена у Атини, 
Грчка. Дипломирала је на енглеском 
језику на Универзитету у Единбургу, 
Есекс, као и Државном универзитету 
Пенсилваније. Тренутно је професор 
америчке књижевности и креатив-
ног писања на Универзитету у Атини. 
Њене песме, научни чланци, прикази 
књига и преводи објављени су у Грчкој 
и САД. Добитник је више признања и 
награда, као и Фулбрајтових стипенди-
ја. Објавила три збирке поезије.

Живи са својом породицом у Аги-
ос Стефанос, где је и даље активна у културним и друштвеним 
областима.
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Милосав Славко Пешић (Србија)

СВЕЦИ У БОЛНИЦИ 

У куту снужден Лука, врач, евангелиста,
умотан у грубу, испрану закрпа–плахту,

Књигу стања мрштећи се листа:
невесео дочекује шихту!

Муче га туга, бес, стрепња, неверица:
нема лекова, завоја, ни крви ни воде, газе.

Једе нас гамад! Стиска несташица.
Сатиру немоћ и безнађе – живи се гасе.

"Николај, помози!" Лука моли:
"Дај бродовље, болничка носила,

зови Зосима, Козму, Дамјана; где су апостоли?!

Ни за љутих војни, брате мој, не би горе!"
Смркнут Николај ћутке пертла мрле у једрила,

крцати ходници, нахраниће море.

НИШТА ОД ЗЛА НЕ ЦЕЛИ

Старац над књигом нагнут
једнако страхоте сриче: 

крпежом и мемлом огрнут
мучне дане прориче.

Књига козмика притиска –
мисли никако да усложи.

Вазда се редова ниска
просипа, затура, јад множи.

Очајан словољубац зној отире –
 брише међу од добра зло што дели.

Узаман нада, мантре, 
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амулети, траве, Врачебник,
Мисленик, Луновник, Трепетник,

– ништа од зла не цели!

ОДИСЕЈА 

Силазимо у град - рај или хад!
Вучји окот, посустао, у чопор 

збијен. Страх стиска. Глад.
Зебња. Хоће ли љути запор,

на вратницама градским,
док крв нашу од нас брани 

– као да јуришамо на Троју и Рим –
одолети муци што нас храни!

Силазећи опасујемо бедеме 
града, видик, реку!

Још далеко смо, човека нигде; семе –

стрепимо – затреће се. Пеку
очи од недохватне лепоте.

Боже, помози: стижемо с Голготе.

Милосав Славко Пешић, писац. 
Објавио нешто приличних пе-
сничких, есејистичких и прозних 
књига. Штогод превео, неколико 
антологија сачинио. Почетком 
2011. штампао роман Шака мра-
ка, а до конца године, извесно је, 
укоричиће и дивот издање новеле 
Исаија
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Даница Дана Додић (Србија)

НЕВРЕМЕ

Узлећем из пепела
Земља у земљи
Хранимо се везани,
Ствар судбине
Делом огрнути,
Невешти глас звучи отуђено.

Пут до метрополе
Непокретност стварања
Пролете, живи
Мотиве цивилизације.

Звона звоне
Жртвама немоћи
Сабрани у бројке
У свемиру прошлости
Хучи и прети,
Нови талас непогода.

ТРАГ

Опипавам паћеника
Што лик сакрива
Тескобом душевног мира
На коридору броји,
Смелост параде
Цинизам мери,
У рукопису постоји
Симбол ослобађања.

Чистина запљускује
Путника,
За плодне године
У памћењу човека
Празнина добродушно, хучи
Лакоћом извире, зов за пријатеља.
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Даница Дана Додић је рођена 1954. године у Милутовцу код Тр-
стеника. Дипломирала на Факултету политичких наука у Београ-
ду. Живи и ради у Паризу. Књиге песама: Само стих, 1998; Париска 
свитања, 2003; Платно времена, 2005. Све три књиге су двојезичне 

– на српском и француском језику. Учесница је и сарадник многих 
књижевних фестивала у Србији и свету. У оквиру Међународног 
Фестивала поезије Смедеревска песничка јесен у Смедереву објавље-
на јој је 2009.у престижној, двојезичној међународној библиотеци 
Меридијани књига изабраних песама Платно времена. Запажено је 
њено учешће на Данима словенске писмености и културе „Ћи-
рило и Методије” у Русији, од када је сарадник Министарства 
културе Русије. Један је од покретача и уредник Сабора песника 
српске дијаспоре, који се одржава сваке године у Паризу у окви-
ру манифестације Песничко пролеће у Француској. Добитница је на-
града: „ Златни Орфеј”, 1998; Златна значка Културно-просветне 
заједнице Србије и Министарства дијаспоре Србије, 2008; Повеља 
Задужбине „Петар Кочић”, Бања Лука, 2010; Повеља Удружења 
књижевника Србије, 2004. године и многобројних других призна-
ња.

Члан је Удружења књижевника Србије и Удружења „Седми-
ца” из Франкфурта на Мајни. Добитник је Златног Орфеја на фе-
стивалу у Франкфурту, осмислила је и уредила Зборник париска 
песничка пролећа..
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Новица Соврлић (Србија)

ПЕНА

(запис из туђине)

Нисам јунак Вељко од љуте Крајине
нити ми је витешка глава на рамену,
родиле ме простог косовске висине
да под небом ћутим и хватам се за пену.

Још мање сам Обилић из љутога боја,
Лазар ме се данас одреко у трену,
ћути новим рухом постојбина моја
и костима земним хвата се за пену.

Витез нисам љути из витешких дана
ни вожд обезглављен у кумовском сену,
док молитвом хрлим свецу из Дечана,
пој ангела слушам и хватам се за пену.

Нисам ни поета од свете равнице 
што градом светлости збори песму снену,
донеле ме простог српске беле птице
да ћутим истином и хватам се за пену. 

Сањам сан у звону цркве Нотр Дама
да с небеса Косово разастрем уз Сену,
душом да се гласнем без стида и срама,
град светлости ћути и хвата се за пену.
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Новица Соврлић је рођен je 1956. године 
у Косовској Митровици.

Објавио је збирке песама: Земља 
стричева (Просвета, Београд, 1997), Ниси 
иста ( НИП Врањске књиге, Врање, 2003) 
и Чатац (Градац, Рашка, 2004) и збир-
ку приповедака Јелисаветин лакат (НИП 
Панорама, Приштина, 2010). Засту-
пљен је у више зборника и антологија 
савремене српске поезије. Песме су му 
превођене на пољски, чешки, шведски и 
француски језик. Члан је Удружења књижевника Србије и секре-
тар Књижевног друштва Косова и Метохије. Добитник је Златне 
значке КПЗ Републике Србије за допринос у култури 2002. годи-
не, као и и књижевних награда „Перо деспота Стефана Лазаре-
вића” у Грачаници 2003. године и „Григорије Божовић” у Звечану 
2011. 

Ожењен је, има четворо деце, живи и ради у Косовској 
Митровици.
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Ри сто Ва си лев ски (Србија)

О(ДА) ТМИНИ

Увек беху две стране:
тамна, светла,
тама, светлост.

Увек тама била дубља,
светлост се морала 
пробијати кроз њу
да би добила лице
које смо ми видели..

Гушила је памћење,
гутала догађаје,
потирала слике стварности,
док их не прогута
као смрт живот.

Њој смо препуштали снове,
отирали је са себе 
мрвама реалности.

Мењајући семена,
гајила је у потаји плодовље
и хранила нас,
одржавала нам лозу,
а ми смо склањали поглед од ње.

О(да) тмини,
из које смо дошли,
у коју ћемо се опет вратити
као у умишљену вечност.
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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, све-та 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
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Радошин Зајић (Србија)

ЉУБОСТИЊСКЕ СЛИКЕ

Као да на светло давно портом ходи
Кроз столећа сенком манастирских липа
Где под светим сводом сад тихује крипта
И где вечна душа Јефимије броди

Седмовеким миром у камену стари
Древни белег Боровића запис – параф
Фрескословом проговара древни зограф
Уздигнут у небо одрођен од ствари

Неимари умом време исписују
Свете речи – псалме у будуће снују
Као да су прошли веки наши знанци

Не бил ка вечности света духа зраци
Отпловили као Богом дати знаци
Рођени у љубав – гори у Прозраци
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Радошин Зајић је рођен на Митров-
дан 1952. године. Основну и средњу 
школу завршио у Трстенику. Студи-
рао књижевност и организацију. Обја-
вљује у свим значајнијим књижевним 
часописима.

Један је од оснивача „Савремене 
српске прозе” и „Јефимијиних дана”. 
Члан редакције зборника „Савремена 
српска проза”, и главни и одговорни 
уредник часописа за књижевност, 
уметност и духовност „Јефимија”. 
Уредник је едиције „Словоречје” из-
давачке куће „Љубостиња” и уредник 
програма међународног „Арт кампа” 
ЛУР-а. Приређивач неколико антологија, рецензент и мултиме-
дијални медијатор. Ради као уметнички директор „Јефимијиних 
дана” у Културно-просветној заједници Трстеник. До сада објавио 
књиге песама Промена боравка („Багдала”, Крушевац), Чељусти 
(„Књижевне новине”, – Београд), Кошмар („Прометеј”, Нови Сад), 
Полом крик („Прометеј”, Нови Сад). Заступљен у неколико анто-
логија. У штампи је књига Песме Мирјане и тајне слова у копродук-
цијском издању ИК „Прометеј” и ИК „Љубостиња” – Трстеник. 
Добитник је Годишње награде града за књижевност, Плакете 
Удружења књижевника Србије… Живи у Трстенику.
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Мићо Цвијетић (Србија)

ЦРНО ПОД НОКТИМА

Све што му је Господ дао,
Нечастиви су разнели.

За крхке се гране хвата,
Витка стабла према небесима.

По шумарцима суварке сабира
Да на огњишту ватру потпали.

Пред њим заметнути трагови
Да тужну браћу сустигне.

У сну га походе худа деца,
По белом свету расута.

Преостали иметак похрањен
У црном под ноктима.

УЗАЛУДНИ ПОСЛОВИ

Склони ми се из видокруга,
Продужи својим путем,
Од сада, па за навек,
Да те не гледају моје очи.

Нисам ти више помоћник,
Кад лукаво друге заводиш,
Подмећеш жар под табане.

Нећемо заједно тикве садити.

Пресит сам твога друштва
И узалудних послова.



У
Ч

ЕС
Н

И
Ц

И
 Ф

ЕС
ТИ

ВА
Л

А

123

123

Мићо Цвијетић рођен је у Кушлату 
код Фоче (1946), студије књижевности за-
вршио је у Сарајеву, где је и магистрирао. 
Звање доктора књижевних наука стекао 
на Филолошком факултету у Београду. 
Радио као новинар и уредник у Сарајеву 
и Београду, а сада је главни и одговорни 
уредник „Књижевних новина”. Провео је 
четири године као лектор нашег језика и 
књижевности на Универзитету у Лајпцигу. 
Најбољи је наш познавалац књижевности 
и културе Лужичких Срба, чиме се бави 
и у докторској дисертацији. Објавио збирке 
песама: Заумице, Записи, Чворови и узлови и Божје семе. Публико-
вани су му избори из поезије на македонском и бугарском језику.

Аутор је студије Лужички Срби и Југословени – узајамне литерар- 
не везе 1840–1918, избора путописа српских аутора Код Лужичких 
Срба, те путописног дела У лепој домовини Лужичких Срба. Књиге 
есејистичких и књижевнокритичких радова: Критике и коментари, 
Раздаљине и близине, Кроз времена и књиге и Ослонци и укрштаји. 
Преводи са лужичкосрпског и немачког језика. Песме и други 
књижевни радови објављени су му на више језика. Поред других 
признања, добио је награду Савеза бугарских писаца на песнич-
ком фестивалу у Варни 2009. године.
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Анђела Димчева (Бугарска)

НА СВИМ ЈЕЗИЦИМА

Без хране, ваздуха, воде, без почасти и титула, без рекорда,
без клетви, идола, превара, без журби и стајања, без сјаја,
ножева споља и изнутра, без смрти, хепиенда и песама,

без столећа имати-немати, чак и без молитвеника,
голубова мира, барова, порнографије и пандура,

црног и црвеног, без кула, статуа и пантеона,
Стаљина-Хитлера, иних тиранина-кловнова,

без повода и разлога, без гомила пара,
генија-цензора, или ексцентрика,

свевидеће Ђоконде без маске,
без дугмади за све и свашта,
округлог и другог значаја,

путеног, вина, егоизма,
речи здраво – збогом,
без свега првобитног

и све знане лепоте,
ти и ја смо плазма
од траве и сунца,

истога имена –
ти, ја и ти –

на свим 
језицима 

смо 
– љубав.

 

Превод с бугарског и белешка 
Ристо Василевски
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Анђела Димчева (Софија, 1962), завр-
шила је бугарску филологију на Со-
фијском универзитету „Св. Климент 
Охридски”, а друга специјалност јој је 
била енглески језик. Ради као преводи-
лац са енглеског у Дому књижевности 
и уметности за децу и младе у Софи-
ји. Истовремено је уредник за поезију 
и критику у листу „Словото днес” (Реч 
данас). Члан је Савеза бугарских пи-
саца и Савеза бугарских журналиста. 
Објављује од 1980. године. Текстове 
разних жанрова објављивала је у ли-
стовима: „Пулс”, „Народна омладина”, 

„Стршљен”, „Књижевни фронт”, „Учи-
тељско дело”, „Демократија”, „Књижевни лист”, „Књижевни фо-
рум”, као и у часописима: „Родна реч”, „Пламен”, „Септембар”, 

„Књижевна мисао”, „Летописи”, „Нови пулс”, „Реч данас”, „Зна-
ци”, „Орфеј”... 
Стихови су јој превођени на руски, италијански, шпански и турски 
језик. Добитница је више награда за поезију; аутор три збирке пое-
зије: Предосећање, Температура духа и Сезоне душе.
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Ко ља Ми ће вић (Србија)

МУЗЕЈ ДОБРОГ СНА

Похвала хотелу ”Славија„ 
 у римованој прози

Славијо, лепотице,
 одувек исто лице,
вољнице и невољнице,
 велеградска испоснице,

У те улазим као
 у Музеј Доброг Сна,
тако сам сазнао:
 изнутра топла си сва!

Београђани – извини –
 не примећују те:
одвећ у твојој близини
 готово да се љуте

Што још истрајаваш
   – док се Све клима –
увек иста: ја наш
 договор одајем свима!

У држави држава,
 у већем мањи град,
Бео, драг, али кад
 треба – и тврђава!

Из свакодневног рама
 забринута си и ведра
док звоњење са Храма
 као из небног ведра

Штедро се растаче
 и најзад прелије
на твоје спаваче
 тешко веселије!



У
Ч

ЕС
Н

И
Ц

И
 Ф

ЕС
ТИ

ВА
Л

А

127

127

Хваљена су места
 где се спава и сања
упркос дисања
 одмах из суседства.

Таквог заједништва
 треба нам за пример
које не стаје ништа:
 све уз цимера цимер.

То је као лек чија
 дејства људи прости 
цене: о каква лекција
 о попустљивости! 

У великом хрку
 сви снимо Сан исти
јер Стварност грку
 требаће нам гристи

Сутра опет испонова
 у Великом Стаду!
Ниси нека ти Поова
 кућа Ушер у паду

Која шири сету
 већ на први поглед,
ти си нашем свету
 неопходни посед

У коме се живи
 зло, а мирно машта,
све у перспективи
 мањег сиромаштва!

Трајаћеш колико
 сама будеш хтела;
чуваћу тек, о слико,
 сваки дел твог тела:

Златни прах прага
 последње келије
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и сва лица драга
 с твоје Рецепције! 

Рећи ћу ти за крај,
 оличена Туго-Носталгијо,
још трај и маштај
 дуго, о Славијо! 

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.
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Драган Мраовић (Србија)

КАФАНА ХОТЕЛА ДЕ РОСИ

У Барију, увек у мом углу кафане Де Роси, 
бокал вина, сени пријатеља и успомене.
Конобар Салваторе на мој сто доноси
оно што је још, чудом, преостало од мене.

У Де Росију сени пријатеља промичу.
Свети Никола и ја делимо полић вина.
Чак и газда Пасквале сумња у ту причу.
Само нас мртви поздрављају са висина.

На столу вино, хлеб, сир и покоја маслина.
Модуњо не пева више „адио, адио аморе”.
Песма замрла, јер нема ни Амбре, ни Тина.
У компјутерима срца не могу да се разгоре.

Роботи новог доба журе време да ухвате.
Јуре за Богом Профита, без мере, као лудаци.
Ја време и даље поклањам за кеш и на рате.
Понеко од њих, на мене, сажаљив поглед баци.

У хотелу Де Роси још тиња дах живота.
Чак и улични свирач који пут сврати.
За мојим столом живога ме је срамота,
што је сен мртвих дошла да цех плати.

Бари, новембар 2006.
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Драган Мраовић, песник и 
преводилац, рођен је 4. окто-
бра 1947. у Новом Саду. Об-
јавио је укупно 143 књиге, од 
чега 15 књига поезије (5 у Ита-
лији, на италијанском језику) 
и 126 књига превода. (54 на 
италијански, 72 са италијан-
ског и 2 са француског). Међу 
важнијим наградама које је 
добио су Национална награ-
да Бодини за поезију у Бари-
ју, 1989, Октобарска награда 
за књижевност Града Бео-
града за 1996, Златни беочуг 

Културно-просветне заједнице Београда 1999, Вукова награда за 
2004, Павле Марковић Адамов (за животно дело, 2005). Одликован 
je руском медаљом Николај Фјодорович Фјодоров и Витешким 
крстом руске Асоцијације витезова. Заступљен је у енцикло-педи-
ји личности Новог Сада, члан редакције књижевног часописа „Ла 
Вализа” из Барија. Превођен на италијански, енглески, јерменски, 
румунски, бугарски, шведски и грчки језик. Члан Удружења књи-
жевника Србије и Удружења новинара Србије. Међу његове зна-
чајније преводе са италијанског спадају Божанствена комедија Дан-
теа Алигијерија (у школској лектири), избор и превод целокуп-
них дела Ђакома Леопардија Почивај заувек уморно срце моје, затим 
Декамерон Ђованија Бокача, Исус из Назарета папе Бене-дикта 
Шеснаестог, романи Рафаела Нигра Ватре Базента и Крста-рица 
Медуза, поезија Данијелеа Ђанканеа Отровница у телу, песме Пије-
тра Аретина Блудни сонети и Сандра Пене Песме, поема Габријела 
Д’Анунција Ода народу српском, први пут преведена у целини на 
српски језик. Од превода на италијански треба поменути књиге 
Десанке Максимовић, Бранка Миљковића, Милована Витезовића, 
Љубивоја Ршумовића, Матије Бећковића, Томислава Мијовића, 
Драгомира Брајковића, Миодрага Ђукића, Вукмана Оташевића, 
Саше Хаџи Танчића, Адама Пуслојића, Србе Игњатовића, Душана 
Ковачевића, Љиљане Хабјановић Ђуровић, монографијe манасти-
ра Дечани и Хиландар. Главни и одговорни је уредник „Песнич-
ких новина”. Живи у Земуну.
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Властимир Станисављевић Шаркаменац (Србија)

ДЕВЕТ ВОДÂ ПОД ТРОНОШОМ

Девет водâ зајездило друмом,
с девет уста истакало с умом – 
ум их тера да супротно тéже:
да се пењу к врху попут вреже.

Девет водâ зајездило друмом,
све у коштац, кô болесник с чумом,
хватају се узбрд-тока љутог
по камену, од зависти крутог.

Девет водâ зајездило друмом,
с бројем девет, као сталном сумом:
девет браће – девет Југовића,
Богдан-вода, девет соколића.

Они творе коњицу у гори,
па низ време прича зажубори:
жубор с водом, па жубор са думом - 
девет водâ зајездило друмом.

Свита копља, коњâ-коњанику
тихо тече, не правећ панику – 
потковице – од гвожђа са гумом:
девет водâ зајездило друмом.

Где се злат-врх изли на јуношу,
ту Деветка задужби Троношу,
и Вук онде заслови са струном – 
девет водâ зајездило друмом. 

17 – 21. септ. 2011, Тршић, Троноша, Београд
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Властимир Станисављевић Шар-
каменац је рођен између два корака 
своје мајке ходочаснице по крајин-
ским Светим Духовима и између 
два места, Салаша и Шаркамена 
код Неготина. По завршетку Учи-
тељске школе у Неготину, уписао 
се на студије архитектуре, након 
којих је магистрирао у Београду на 
Архитектонском факултету, са те-
зом духовности места и genius loci-ja. 
Од мештана, као учитељ учио како 
се одлази на саборе сањача, вашаре 
легенди и пијаце предања, а он њих 
и децу им подучавао ћирилици. Као 

архитекта градио куће у песку кључкокрајинске десне обале Дуна-
ва и рушио затворске зидове својих првих песама, зазиданих у пам-
ћење и прозрачност (из биографије, из двадесетак књига). Пред 
крај раднога, и двадесетог века, ћирилици подучавао и ученике 
наших људи у париском расејању, држећи им идентитетску везу 
са кореновима у било једном једној Југославији. Последње, ново-
миленијумске, деценије, осим књига, бави се и озбиљном музиком, 
пласирајући своја дела на неготинске Мокрањчеве дане. Живи да 
би стварао у Паризу.
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Душанка Милутиновић Станисављевић (Србија)

МОСТ АЛЕКСАНДРА ТРЕЋЕГ

Крилати коњ Пегаз, 
зауздан девојачком невином снагом,
одлази у небо разастихован.

Бог, склон поезији, верује у моћ речи
и наређује спасавање свих мостова света – 
посебно београдских у неславном
    бомбардовању.

Понеки неуспео стих се не оваплоћује – 
и новосадски мостови са градитељима
тону у ковитлац реке отровних бомби...

*

Гледам немоћно у крила Пегазова, 
и својим новим стиховима додајем
Снагу божје подршке, јер крај мостова
деца су ми, што певају.

Један од стихова гласи:
Боже, одузми безмилост блудном сину, –
Бог вели: На један срушени, дозидаће се
пет нових мостова, само да народ
    преживи.

1999, Париз
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Душица Милутиновић Станисавље-
вић. Водотоковима два Тимока долетела у 
Источну Србију на крилима птицâ, којима 
је било време да са свог имена, у множи-
ни жлне, пређу на име жуне, али није било 
времена да се та промена учини и са име-
ном места у којем се то догодило па оно и 
сада носи име Жлне код Књажевца. Зајед-
ничко звоно и за школу и за цркву, кад је 
имала осам година, објавило је да је био час 
да се крене у школу, Капларову, основну 
у Књажевцу и Драгојевићеву, учитељску у 
Неготину, а потом и на београдске педа-
гошке студије, и, такође, студије српског 

језика. Стечено знање из граматике српског језика, као што је Пре-
лазак „л” у „о” и „у”, као и друге партије из српског језика, прено-
сила је најмањим ђацима од Тијовца код Сврљига, преко Штубика 
код Неготина, до школе Краљ Петар Први Карађорђевић у Бео-
граду и до школе на српском језику Јелена Анжујска у Паризу, где 
још ради тај најлепши посао на свету – посао учитеља.

Објављивала је педагошке књиге о иновацијама у настави 
Оријентациони распоред градива српског језика и била рецензент 
за многе уџбенике из језика за основну школу, одбранивши тиме 
тезу за педагошког саветника, али је годинама стављала на папир 
и неке своје поетско-прозне забелешке, којима је, по њеном скром-
ном мишљењу, а и због служења поезији, стигло време да буду об-
јављене. Две књиге Мермерна ограда и На париским мостовима видни 
су облик те одлуке.

Наступала је на песничким маратонима, организованим у 
Паризу, у оквиру Париског круга српских песника; објављивала 
у Књижевним новинама и заступљена у неколико антологија. До-
битник је Златне значке Култорно-просветне заједнице Србије и 
МЗД-у, а у просветно-педагошком раду има више награда и одли-
ковања.
Написала је рецензију за збирку песама Гад-год париског песни-
ка и глумца Љубомира Петровића. Редовно се бави лекторисањем 
прозе и поезије.
Живи и ради у Паризу.



У
Ч

ЕС
Н

И
Ц

И
 Ф

ЕС
ТИ

ВА
Л

А

135

135

Добривоје Станојевић (Србија)

РОЂЕН ДВАДЕСЕТОГ ОКТОБРА

Кад се нико не рађа,
Кад жене искачу кроз корпе луна-парка,
Кад фреске беже из манастира,
Да се излечим преко реда,
Кад је кратко јасно, а јасно кратко,
Кад креда је сунђер, а сунђер је креда,
Кад ми не дају име надајући се да нећу дуго,
Кад ми је добро што ме још нема,
Кад немани штуцају и перади се паре,
Кад мастан сам као крема.
Не гледам уназад,
Путеви се верижају као китице.
Несуђени лудаци падају с небеске кресте
И ништа им није
А исто им као кад мени јесте.

OТКУЦАВАМ

Откуцавам било лажне препоруке
На пресахлим лудајама грицкам семенке говора
Осмеси дијаманта титрају у оку тигра
Ничији беочузи, 
Ланци звукова,
Кључеви французи.
Бирам да ме не изаберу
У леглу вукова.
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НАВИКА

Као спасење од зрења,
Као јутро од несанице.
Као маскарада на црнику врхова,
Као свенавика од врења,
Као спасење од кмека,
Као лист у одлетању
Невидљивог меда,
Ракија од клека.
Навика ме једна одвикла
Од неђеље до понеђељника.

Добривоје Станојевић (1858, Липе). Књиге песама: Сократ вежба 
нестајање, Хорорскоп њежности. Живи на Морави.
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Јанко Вујиновић (Србија)

ЧОВЕК У СОБИ

Седи, смирен, у соби
крај прозора, у таму
гледа

Светиљка у соби угашена
Поноћ је минула

Град се стере десетак спратова 
испод човека у соби,
стење и хукће
помама се неоном
у небо диже

Човек посматра град
и помно повлачи дим из цигарете

Угледавши себе са оне стране прозора, 
седи и пуши. А са ове стране, 
у соби, само обасјана 
рука и очи

Човек отвори прозор
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Јанко Вујиновић, песник и прозни писац, рођен 7. 4. 1945. у Бра-
дићу, код Лознице. Студије српског (српскохрватског) језика и 
југословенске књижевности завршио је на Филолошком факулте-
та УБ. Од 1976. до 1994. уредник је и заменик главног уредника у 
часопису „Књижевне новине” и уредник едиција истоимене изда-
вачке куће. Писао је за радио и телевизију. Аутор је награђиваних 
радио-драма: И ништа се, осим живота, није чуло (Драмски про-
грам РБ, 21. 8. 1980) и Пошла старица на вукове (Драмски програм 
РБ, премијера 29. 10. 1982), као и награђеног сценског дела Вук, 
или повест о народном живљењу, премијерно изведеног 20. 9. 1981. у 
Тршићу на завршној свечаности Вуковог сабора. Летњи семестар 
1992. био је гост-предавач на Славистичкој катедри Универзи-
тета „Јожеф Атила” у Сегедину. Током петогодишњег боравка у 
Немачкој (1994–1999) бавио се књижевним пословима, писао за 
новине, држао предавања, деловао међу српском економском и 
политичком емиграцијом. На Славистичкој катедри Универзите-
та у Лођу, у Пољској, радио је као лектор и виши предавач од 
2000. до 2010. Објављене књиге, прва издања: Мукла распуклина 
(Багдала, Крушевац, 1973), Књига о радовању (Слово љубве, Београд, 
1979), роман Вучји накот (Просвета, Београд, 1986), документар-
на проза Косово је грдно судилиште (Просвета, Књижевне новине, 
Београд, Јединство, Приштина, 1989), збирка прича Пешке по Срби-
ји (Драганић, Београд, 1993), роман Паника у интерситију (Дерета, 
Београд, 2000). Приредио је три обимна зборника српске загра-
ничне поезије и прозе (1998, 2003 и 2006, издавачи: Фондација 

„Петар Кочић” из Дортмунда и УКС, Београд). Коатур је зборника 
савремене српске књижевности и уметности Срби на земљи обја-
вљеног на пољском језику 2003. Песме и приче Ј. В. су објављиване 
на енглеском, немачком, руском, пољском, румунском, мађарском, 
турском и македонском језику.

Роман Паника у интерситију је објављен на пољском језику 
(преводиоци: Т. Шикорска и К. Шот, писци поговора Б. Жјелињ-
ски и М. Пантић, издавачи: Тигел културе, Лођ и Научно издава-
штво УАМ, Познањ, 2006). Ова књига је објављена и на македон-
ском језику (превод и предговор Трајче Крстески, ИК Арлекин, 
Прилеп, Арка, Скопље, 2010). Избор песама и кратких проза Пе-
вање у/о самоћи публикован је 2006. на пољском језику (ИБиС, Вар-
шава). О књижевном делу Ј. В. одбрањен је магистарски рад на УЛ.
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Моника Местерхази (Мађарска)

ИСКРЕНИ СТИХОВИ

Дуговала сам сестри
неколико стотина хиљада форинти
јер ја не могу да поплаћам рачуне.
Али онда сам јој продала свој ауто
који ионако нико не би желео,
и тако дођох до нешто новца.
Са половним аутомобилом, неко
би је преварио, јадницу.
Сада га користим ја истина
јер се она боји вожње
и мени треба чешће
а не само за посету нашој мајци.
Она ми каже сада, да ако га користим
Зашто не платим порез - али
Да ли је на њено име или није?
Они ће је окренути против мене, то је проблем.

Превела са енглеског Наташа Бајић
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Моника Местерхази рођена је 1967 године. Докторирала је мо-
дерну енглеску књижевност на Етвош Лоранд Универзитету у 
Будимпешти. Ради као преводилац. Освојила је бројне литерарне 
награде и признања за књижевно преводилаштво у Мађарској као 
и школарину Сорош фондације. Преводи прозу, поезију, драме и 
радио драме.
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Зосим Попац (Србија)

НА КРАЈУ

Полижи капљу
вина са стопице празне
чаше радости

Не дирај завесу
посивелу заробљених сати
не бриши паучину

Гледај кроз прозор
детињства нацртаног на зиду
собе младости коју одавно
празнина роваши

На крају
прве деценије
двадесет и првог века
покајнике нико
не види више

Гледај ћутљив
запаљеним Криком
засвођено на занемелу
земљу свакодневно
дажди Небо
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Зосим Попац, алијас Зоран Попадић, 
рођен је 16. 10. 1965. у Смедереву, где 
завршава основну и средњу школу. 
Дипломирао, специјализирао и завр-
шио ужу специјализацију из онколо-
гије на Медицинском факултету у Бео-
граду. Ради као начелник Службе за 
онкологију у ЗЦ „Свети Лука” у Сме-
дереву. Поезију и прозу објављивао 
у часописима, новинама и ревијама: 

”Књижевна реч”, ”Књижевне новине”, 
”Наша реч”, ”Наш глас”, ”Доба”, ”Зво-
но”, ”Свитак”, ”Паун”, ”Орте”, ”Бо-
рец”, ”Горењски глас”, ”Монс Ауреус”, 

”Траг”. Заступљен у антологији поезије 
аутора са простора бивше Југослави-
је објављеној у Цириху ’92, антологији 

српске ратне поезије и прозе објављене у Љубљани ’96, антологији 
југословенског хаику песништва објављеној у Београду 2002. Об-
јавио збирке поезије: Шетач, Народна књига – Алфа 2003, Београд 
и Жртвоввање, Народна Библиотека 2006, Смедерево; путописе На 
путу ,  „Развигор”, Пожега – Библиотека Смедерево 2004; есе-
јистичко-лирске записе Мал-нормал, Народна књига – Алфа 2004. 
Београд, и Прозор (До-живети), Филип Вишњић 2008. Београд.

Награђиван на фестивалима поезије у Лесковцу 1998. и Сме-
дереву 2004.и 2008: у Лесковцу 1998. је добио трећу награду за 
песму У библиотеци; у Смедереву 2004. књига Шетач награђена је 
каонајбоља књига поезије завичајног аутора између два фести-
вала поезије (награда је равноправно додељена и књизи поезије 
Танасија Младеновића); за песму Савременик добија 2008. г. на-
граду Смедеревски Орфеј. Поједине песме преведене су му на сло-
веначки, немачки, руски и енглески језик, дневнички записи на 
словеначки језик. После ходочашћа посветим здањима и местима 
Србије рукописе објављује под именом Зосим Попац.
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Драгомир Ћулафић (Србија)

ПРВИ СНЕГ

сву ноћ је падао снег

са секиром преко рамена
поред куће јутрос
белином први прође
човек бео

за њим у корак
бео пас

њихове стопе
непогрешиво и брзо
смрт бела завеје

један прозор све то види
али укућанима
који се тек буде
о судбини трагова
једног човека и једног пса
неће ништа рећи

ОСТАРЕЛИ ПЕСНИК

осврнуо би се на свој животни пут
преиспитао неке детаље
прелистао све своје песме
ваљало би на крају написати неку нову
али га је мрзело да се прихвати посла

једног јесењег предвечерја
уз помоћ штапа спустио се до реке
коју је опевао као највећи заљубљеник
али наједном не беше то она река
нити он беше онај остарели песник
било је то бистро планинско језеро
он лепи младић Нарцис
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боље утопљен Нарцис
него жив старац помисли
озарен загрливши модре дубине

дрхтавом оловком у руци у сам освит
остарелог песника за чудо није мрзело
да запише овај свој сан

Драгомир Ћулафић је рођен 8. новембра 1940. године у Црној 
Гори, село Луге, код Андријевице. Завршио филозофски факул-
тет, групу за немачки језик и књижевност. Живи у Београду.

Објавио више књига за децу и одрасле, поезије, прича и ро-
мана. Међу осталима и: Друга јава, Ако се сетиш, Навала празнине, 
Кључ, Кад јабука зарумени, Звјездано ждријебе, Још ме има, Море на једа-
наестом спрату, Рингишпил у мојој глави (серијал од четири романа), 
Неко други, Причест, Да ти шапнем, У свом раму.

Заступљен у више антологија, школској лектири и читанкама. 
Превођен.Награђиван.



У
Ч

ЕС
Н

И
Ц

И
 Ф

ЕС
ТИ

ВА
Л

А

145

145

Љу би ца Рај кић (Румунија)

***

Мати наша не зна за игру.
Њене су играчке само три штита.

Први је израђен од лутака с поугљењеном руком.
Оне су неочешљане.
Зато што мајке њихове, девојчице
сахрањују сопствене мајке.
На Косову које упорно одбија да буде друго
до српско срце.

Други је штит пред очима њеним чедо.
Преполовљено секиром или обешено или устрељено марке до 15 
година.
Да мајко, ми синови твоји, дозволили бисмо ти 
да нас поново родиш.
И ми бисмо тебе родили
само да те имамо.

Трећи је штит над штитовима 
Христос.
Пред којим се и клинови клањају
а челик се посрамљен повлачи назад, у јабуци.

Не плаши се да јавно плачеш мајко.
Јер свака твоја суза 
рађа по сунце.
На небесима, где се полако враћаш...

Влада, твој најстарији син



146

Љубица Рајкић рођена је 19. јануа-
ра 1962. у месту Нова Молдава, у ру-
мунском Банату. Дипломирала је на 
Филолошком факултету, при Запад-
ном униварзитету из Темишвара, на 
одсеку за словенске језике и књижев-
ност и румунски језик и књижевност 
1984. године; Магистрирала, такође, 
на Западном темишварском универ-
зитету на одсеку за антропологију и 
лингвистику, из области српско-ру-
мунских односа 2003. године. Док-
торирала на Западном универзитету 
из Темишвара, на тему „Васко Попа 
у румунској књижевности” 2008. го-
дине. Радила је као наставник, нови-
нар, истраживач у области библи-
отекономије, и представљала српску 

мањину из жупаније Караш-Северин у Румунском парламенту. 
Од 1996. године ради као виши саветник у Дирекцији за културу и 
вере Жупаније Караш-Северин при Министарству културе Руму-
није. Удата је и има три сина. Живи у Румунији, у банатском гра-
ду Решица, административном центру Жупаније Караш-Северин.

Објавила је: Ветру на истину, песме, 1986; Tишина пред срп-
ску реч, песме, 1991; Богу иза леђа, песме, 1996; Помиловање, песме, 
1997; Наука о илузијама (Ştiinţa despre iluzii), избор песама, двојезич-
но издање (српско-румунско), 1997; Вољена у слободно време, песме, 
2000; На српском, на том непознатом језику (Sârbeşte, într-o limbă 
necunoscută), збирка песама објављена на румунском језику у пре-
воду ауторке, 2000; Јован Небески, песме, 2003; ljubavnadlanu.com, 
љубавна поезија, 2009; Сан, можда, избор песама, 2009. Добитник је 
многобројних књижевних и друштвених признања, међу којима 
су најважнија: титула „Витеза части”, 2004. године, коју додељује 
председник Румуније и Министарство културе Румуније; титу-
ла „Заслужни грађанин” града Решице 2010. године; књижевне 
награде за поезију Удружења књижевника Румуније, Филијала 
Темишвар 1997. и 2000. године; награда „Стојан Стив Тешић” 
2009. године, коју додељује Министарство за дијаспору Србије и 
Удружење књижевника Србије и друге.
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Томислав Стевановић (Србија)

ВОЛИМ ПАСУЉ

Као надничари надимања
Прозвани на такмичење
Медаља је у сланини

Енергично утеже чакшире
Фокстрот зарозаних ногавица
Мутно у мутном 
Дозлабога племенито
Дами успаљеној угарком 

Казан облизује чанке
Кутлачом збуњеног огња 
Нуди очи ваља хумус
 огледних буњишта

У капији стојим
Са летом чекајући кишу
Дан за даном ваздух ловим
 ваздух сам 

Љубављу сам почео 
Кључа у казану
У који зарањам кутлачу
Потрага за зрном



148

ВОДА

Надмудривши славину
 себи сувишна
Из себе тече

Загрцнута ваздухом
 цев приглупа
Палаца сувим језиком

Царица жеђи
 крунише звезде
Распрскава се 

Томислав Стевановић је рођен у Смедереву 1948. године, у учи-
тељској породици. Директор је Историјског архива у Смедереву.

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 Смедерево, Посета свету (изабране песме) и Анђео без борави-
шта.
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Јелена Митковић Ћирић (Србија)

НОЋ ПО МЕРИ

Ноћ си скројио по мом телу. 
И вечност да је трајала целу - 
мало би било. ... 

Пролио жеље кô лаву врелу, 
украо Амору најдужу стрелу - 
звао ме „Вило”. 

Дрхтала ноћ ... И дрхтала ја. 
Близу раја, далеко од сна.
Касом до јутра ...

Јецај са слашћу хтедох да помирим 
и уздасима дан да подмитим - 
да окасни сутра. 

Ал' душмански бела сванула зора. 
На телу ми и најмања пора 
дисала Тобом ... 

Док ноћ опет завесу спусти, 
кожом док завеју Твоји прсти - 
шта ћу са собом !? ...
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Заступљена у зборницима: Љубавни 
рецеПАТ; Бескрајни плави круг; По-
ети на дар; Алманах Нове Поетике; 
... Сајтовима, порталима и поетским 
профилима: Правац / Књиге, Поези-
ја СЦГ, Нова поетика, Савремена ли-
рика, Бескрајни плави круг, Љубав, 
смрт и снови, Творац града, ... На-
граде: друга награда на IIeвропском 
Facebook песничком фестивалу, у 
организацији Банатског културног 
центра, фебруара 2011. године за 
песму (Ауто)портрет; трећа награ-
да на Другим књижевним сусретима 
у Смедеревској Паланци 2011. го-
дине за песму Њиве; трећа награда 
на IV међународној ликовној и пе-
сничкој колонији у Крчедину 2011. 
године за песму Ћилибар. Песничку 
награду Поет добила је 2011.за своју 
дебитантску збирку песама Жар(на-
града се додељује за збирку нових 
песама, објављену у периоду између 
два Сајма књига у Београду). Члан 
је Књижевног клуба „Милош Цр-

њански” из Бијељине и члан уметничке групе ‚АРТЕ‘ из Београда. 
Издала је збирку песама Жар.
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Душан Варићак (Србија)

ПИСМО ОЦУ

Добро јутро, оче
Девет сати је, и девет степени овде
Будим се с' овим речима у мислима
Моја соба хладна и влажна је
Ту, на периферији
Али, мени то не смета
Знаш ти већ мене
Одувек сам волео све што наопако је

„На кога ли је, само да ми је знати?”
Сећаш се да си говорио
И, као што рекох
Соба је влажна, ал' уредна
Нека жена се већ постарала
И знаш ли шта ми моја мајка, твоја Иванка
Рече на самрти?

„Сине мој, чувај се жена!”
Али, и то ти је познато поодавно
Као и оно – на кога ли сам, у ствари!
Мени је нешто дуже времена
То да схватим требало
Ал' сад, и сам већ давно знам.

И шта сам оно хтео још да ти кажем? Ах, да!
Дуго сам био љут на тебе, оче
Безразложно, некада
А сад ми је жао што немам баш никога
Кога могу да изгубим,
Из само једног разлога – 
Да могу да седнем и напишем ти писмо
У знак помирења
Као оно Катић Вукашин
У Ћосићевим Временима
И започнем га овим речима:

„Оче, данас сам изгубио свога сина...”
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Душан Варићак (1962) студирао је историју на Филозофском фа-
култету у Београду, где је и рођен. Боем из Бермудског троугла. 
Прву књигу поезије, Посматрачева песма, објавио је 2010. годи-
не. То је збирка песама насталих у периоду 1985–2005. година. У 
припреми му је друга збирка поезије, Тражећи човека. О његовим 
песмама пишу и говоре Горан Ђорђевић, Мирослав Тодоровић, 
Небојша Ћосић. Поред поезије пише и кратке приче, приповетке, 
сатире и есеје. Један од покретача, сарадник и члан Смедеревског 
књижевног круга.
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Наташа Бајић (Србија)

ШТА СВЕ КИША ПОТАПА, 
ШТА СВЕ КИША ДА РАСТЕ ЗАЛИВА

Потапа земљу и потапа надања
Потапа бродове и потапа страдања.
Потапа уморне и устајале мисли
Доноси лакоћу сутрашњих бисти.

И кад те нема и кад си тамо
Плетем ти нити
У капима небеске воде
Да ми те врате негде овде
Да ми те од тебе
 Због тебе 
Ослободе.

Измишљам зачине, 
У нокте их сакривам
Да ти невидљивим шарама 
По телу
Сретну будућност истетовирам.

Ако те вода са неба окупа
Пробудиће се у теби 
Човек
Већи од надчовека.

САЛОМИН ПЛЕС

У немом стиду 
Копрена је пала
Из мртвих је очију мртва душа
Мртав плес мртвих
За смрт одиграла.
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Вриштао је Ерос испод мрачног вела
Вриштало је тело, распамећених жеља
Вртео се ритам аветињских пагана
У вртлогу велова
Плесом се глава скидала.

Нек угасну очи, нек усне занеме
И нек се сва чула оглуше о време
То векови пролазе кроз тебе, кроз мене
Играју се обманама месечеве мене.

На крају тог пута 
Остаје ли ишта-
Остаје ли ишта-
Сем губилишта?

Наташа Бајић (1971), песник, психо-
лог, преводилац. Објавила две збир-
ке поезије: Поглед са седмог спрата 2007. 
и Ноћ дужа од конопца 2010. године. 
Приредила Тетралогију нашег порекла, 
зборник историјских, археолошких 
и етнолошких радова о Северној 
Далмацији, Буковици... Један је од 
покретача и уредник Смедеревског 
књижевног круга. Вишегодишњи је 
сарадник Смедеревске песничке јесени. 
Ради као психолог и водитељ случаја 
у Центру за социјални рад у Сме-
дереву.
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Радивоје Рале Дамјановић (Србија)

ТИСКИ ЦВЕТ

Стевану Раичковићу 

Један могући живот 
Пролетео за трен
Као цвет на Тиси.

Могао си а ниси
Дочекао свитање
Новог данка.

Слеђено јутро
Слеђен поглед
Слеђена мисао:

Kамена успаванка!

ПАРАЛЕЛЕ

Сенки Стијовић

Од Извора ка Ушћу 
Протичемо са годинама
Блиски и далеки 
Као обале исте Реке…

Радивоје Рале Дамјановић (1960) – песник, сатиричар, афористи-
чар, карикатуриста, књижевни и ликовни критичар, антологичар. 
Објављивао у домаћим и страним листовима и часописима, као и на 
програмима радија и ТВ. Заступљен у зборницима и антологијама 
савремене сатире и поезије, као и каталозима савремене карикату-
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ре, код нас и у иностранству. Карика-
туре колективно излагао на Шабачкој 
чивијади 2008, Великој изложби ПЈЕР 
2008. у Београду и другим градови-
ма Србије, као и на Међународном 
фестивалу хумора и сатире Златна 
кацига (Крушевац, 2009). Књиге: Сти-
дак, афоризми (1996), Триптих о по-
вратку, поезија (1999), Месец ме држи 
будним / The Moon Keeps Me Awake, ха-
ику (2003), Јахање на тигру, афоризми 
(2010).Приредио антологију савреме-
ног српског афоризма (Смедеревски 
афористички круг), Ружа на Титани-

ку (2002). Награде: „Радоје Домановић”, за сатиричну поезију – В. 
Плана, 1997. Песничка награда Смедеревски Орфеј – Међународни 
фестивал поезије Смедерев-ска песничка јесен, 1998. Златна чивија 
– Југословенски конкурс запричу – Шабац, 1999, 2000. и 2001. На-
града градоначелника Ashiya / Mayor of Ashiya Award – за тради-
ционални хаику на Интернационалном хаику фестивалу у Јапану, 
2001; The Second International Haiku festa 2001. Песничка награда 

„Наш глас” за најбољу песму у Републици – Међународни фести-
вал поезије Смедеревска песничка јесен, 2005. Прва награда за афо-
ризам – Шабачка чивијада, 2006. „Живојин Павловић Жикишон” 

– Параћин, 2008. Секретар Међународног фестивала поезије Сме-
деревска песничка јесен (2002, 2003) и уредник неколико издања књи-
га у едицији Златни кључ и Златна струна. Секретар и уредник 
Књижевног клуба Смедерево (од 2004. до 2006). Био је покретач и 
уредник сатиричне рубрике Страга смедеревске „Седмице”. Је-
дан је од уредника часописа „Афоризам” (Удружење балканских 
сатиричара Србије Јеж). Написао је, припремио и уредио бројне 
каталоге и отворио двадесетак уметничких изложби.

Учесник, организатор и медијатор многих књижевних вече-
ри и културних програма домаћег и међународног значаја. Пре-
вођен на енглески, руски, шпански, јапански и македонски језик. 
Члан је Удружења књижевника Србије, Хаику удружења Србије, 
Књижевног клуба Смедерево, Организационог одбора Међуна-
родног фестивала поезије Смедеревска песничка јесен и жирија за 
песничку награду Смедеревски Орфеј. Живи и ствара у Смедереву.
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Горан Ђорђевић (Србија)

НЕМИР

Сликару Миленку Браци Остојићу

Град пада у сан.
Светла тек што не мину,
уличне светиљке, ветар.
Живот који наслућујеш
(ту иза мрких тонова).
Ноћ је пресудно доба дана,
тако потребан мир
што потезу даје
посебност лептира.
Светлост, без буке, без сувишка.
Рука која гради тренутак
између предмета и сенки
на неизмереној црти
по којој ћемо се упутити
у дим који лелуја,
трепти, штипа, таложи се
као оне године што су.
Немир што би хтео да стиша се доба, тек
бекство је у себе без остатка,
у неукротива сећања,
у крхку постељицу слике.
Најпостојаније су успомене
на одрастање, на крилату жељу
да закорачиш у слику која те очекује бела
и помало сурова, као невеста.
Давно су кроз гримизну клепсидру
исцуреле усплахирености,
журбе, златни часови доколице.
Све је пронашло меру, виши
смисао унутрашњег реда,
склад боја ухваћених у стари кавез формата.
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Град пада у сан.
Минуше светла.
У густој тишини
шапућу свеже боје

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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