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Горан Ђорђевић

ПЕСНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ СМЕДЕРЕВА VIII

(Књиге 43. међународног фестивала поезије Смедеревска пе-
сничка јесен)

Овогодишњи Фестивал је објавио тринаест књига и, у сарадњи 
са Народном библиотеком, тематски број часописа Монс Ауреус 
(зборник у коме су заступљени сви учесници Фестивала)

Добитнику најзначајнијег фестивалског признања, међуна-
родне песничке награде Златни кључ Смедерева, једном од најзна-
чајнијих српских песника, Љубомиру Симовићу, објављена је књи-
га Планета Дунав (у сарадњи са Београдском књигом), као 27. књига у 
едицији Златни кључ. Књига је обима 258 страница са фотографи-
јом аутора, белешком о песнику и поговором Планета Дунав – ства-
ралачка реалност песничке трилогије књижевног критичара Богдана 
А. Поповића. Досадашњи добитници престижне награде Златни 
кључ Смедерева су: Ђео Богза (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 Анагно-
стаки (Грчка), Петер Хандке (Аустрија), Антoнио Порпета (Шпа-
нија), Лилиана Вутерс (Белгија), Стеван Раичковић (Србија), Оми-
ро 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) 
и Џон Ф. Дин (Ирска).

Фестивал је објавио књигу Драгомира Ћулафића Памтићу, 
добитника награде за стваралаштво за децу Златни кључић као 19. 
књигу у истоименој едицији. Књига је обима 155 страница са фо-
тографијама аутора и библиографијом. Корице за књигу је урадио 
песник Мошо Одаловић. Досадашњи добитници награде Златни 
кључић (додељује се српским песницима за стваралаштво за децу) 
су: Драган Лукић, Љубивоје Ршумовић, Мира Алечковић, Стеван 
Станишић, Ђорђе Радишић, Добрица Ерић, Перо Зубац, Душко 
Трифуновић, Мошо Одаловић, Брана Црнчевић, Стеван Раич-
ковић, Милован Данојлић, Владимир Андрић, Града Стојковић, 
Раша Попов, Крстивоје Илић, Лаза Лазић и Мирјана Стефановић.
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У едицији Златна струна објављено је пет песама аутора које 
је жири за доделу истоимене награде изабрао између 350 песама 
приспелих на анонимни конкурс. То су песме и песници: Јасми-
на Малешевић, Београд, Легенда о мајци, Христо Петрески, Скопље,  
Македонија, Простор, Андреј Јелић Мариоков, Београд Армагедон 
Љубинко Дугалић, Конарево код Краљева, Лекција о лопти, Снежа-
на Николић, Брдарица Шабац, Кад дечак пева. Уз књигу је штампан 
и гласачки листић са називима песама и именима аутора. Сваки 
посетилац, на улазу у дворану, добија књигу са гласачким листи-
ћем и после фестивалске вечери гласа за песму која му се највише 
допада. Песма која добије највише гласова добија награду публи-
ке.

У двојезичној библиотеци Меридијани, у осмом колу, објавље-
но је десет књига.

Књигу познатог италијанског песника, Захарија Гало, ро-
ђеног у Тунису у браку Италијана и Српкиње почетком Другог 
светског рата (Захарије Гало / Zaccaria Gallo, Продавац облака / Il 
venditore di nuvole), превео је са италијанског језика, дугогодишњи 
сарадник Фестивала, угледни песник, преводилац и публициста 
Драган Мраовић. 

Песникиња Милица Јефтимијевић Лилић, која је пре неколи-
ко година на Фестивалу у Смедереву добила награду Змај Огњени 
Вук (28. 8. 1953. у Ловцу код Бањске – Косово и Метохија), заступље-
на је књигом изабраних песама Жубор ума / Il gorgoglio della mente. 
Књигу је на италијански језик превео Драган Мраовић. 

Свакако најспецифичнија књига у осам кола библиотеке Ме-
ридијани је мало ремек-дело песника и преводиоца, мајстора јези-
ка и музике у поезији, Коље Мићевића. Његова књига Могућности 
сонета / Les possibilités du sonnet биће сигурно проучавана и о њој 
писано у свим стручним анализама сонета као форме и оних писа-
них на српском језику и уопште сонета. 

Један од најпознатијих савремених српских песника и углед-
них преводилаца, аутор преко тридесет књига поезије и преко 
седамдесет књига превода са румунског и руског језика, Адам 
Пуслојић, заступљен је књигом песама, кратких форми, велике 
уметничке носивости и осмишљености (Адам Пуслојић / Adam 
Puslojić – УКРАТКО / IN SHoRT). Књигу је превела на енглески је-
зик Марија Гичић Пуслојић, један од најбољих преводилаца млађе 
генерације. 

Александер Навроцки (1940) свакако је један од значајнијих 
савремених пољских песника, интелектуалаца и издавача. Осни-
вач је часописа и едиције Поезија, у којима објављује поезију, есе-
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јистику и критику аутора из читавог света. Добитник је више од 
двадесет значајних књижевних награда, а посебно се брижно бави 
окупљањем и објављивањем словенских песника. Његову књигу 
(Александер Навроцки / Aleksandеr Nawrocki – Диспут са Хамле-
том / Odprawa z Hamletem) превела је на српски језик Вера Хорват. 

Вера Хорват превела је и књигу украјинске песникиње млађе 
генерације, Ане Багрјане (Ана Багрјана / Анна Багряна Скитска 
дева / Скіфська діва). Ауторка књиге Скитска дева је објавила десетак 
књига поезије, књиге прича за децу, неколико драма, као и један 
либрето за мјузикл. Превођена је на двадесетак језика, а драме су 
јој извођене на сценама Украјине, САД и Македоније. Ово је њено 
прво комплетније објављивање на српском језику. Реч је о једној од 
најталентованијих украјинских и европских млађих песникиња.

Норвешки песник и председник Норвешке академије за 
књижевност и слободу говора (Бјернстјерн Бјернсон академије) 
Кнут Едегард један је од најзначајнијих савремених норвешких 
књижевника и интелектуалаца. Свакако је најзначајнији савреме-
ни норвешки песник. Добитник је најзначајнијих награда у својој 
земљи, али и награда и признања у другим земљама. Књигу (Кнут 
Едегард / Knut Ødegård – Визије и гласови / Om syner, Røyster). је са 
енглеског превео познати српски песник, прозни писац и есејиста 
Драган Драгојловић, дугогодишњи сарадник Смедеревске песничке 
јесени. 

Мићо Цвијетић (1946) рођен је у Кушлату код Фоче, Репу-
блика Српска. Новинар, публициста и пре свега песник, објавио 
је преко десет књига поезије и добио више књижевних награда и 
признања у земљи и иностранству. У листовима и часописима пре-
вео је више стотина књижевних текстова. У српској књижевности 
и култури је познат и признат као најбољи познавалац лужичко 
српске књижевности и језика. Одбранио је докторску дисертацију 
Лужички Срби и Југословени – узајамне литерарне везе. Књигу Цви-
јетићевих изабраних песма (Мићо Цвијетић / Mićo Cvijetić – Глас 
празнине / Die stimme der leere) превели су на немачки Јан Красни и 
Јоаким Детле. 

У овом колу Меридијана, специфичном кохерентношћу се из-
дваја књига Радомира Уљаревића (Радомир Уљаревић / Radomir 
Uljarević – Билећко пророчанство / The prophecy of Bileća). Радомир 
Уљаревић, песник, есејиста и један од најуспешнијих издавача, 
спајајући традиционално, митско и оносвето са савременим ве-
ликим песничким умећем, често у иронијском кључу, остварио је 
књигу (печат времена) која ће бити за вредновање његовог значај-
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ног песничког дела. Са српског на енглески књигу је превео Лазар 
Мацура. 

Едиција Меридијани, која не одустаје од своје структуре ни у 
осмој години трајања (свака књига има осамдесет страница, пет 
штампарских табака, и то два табака оригинала, два табака прево-
да поезије и један табак за фотографију, песму писану руком ау-
тора, био-библиографске белешке, садржај и импресум) у сваком 
колу објављује по једну књигу смедеревских песника. Ове године, 
то је књига угледног сатиричара и песника Радивоја Ралета Да-
мјановића, добитника неколико значајних књижевних награда и 
превођеног на стране језике. (Радивоје Рале Дамјановић / Radivoje 
Rale Damjanović – Облачар / A cloud wizard). Књигу је на енглески 
превео један од најбољих преводилаца поезије на енглески језик и 
један од дугогодишњих сарадника Фестивала, Лазар Мацура. 

Књиге је ликовно обликовао професор Горан Филиповић.
Тематски број часописа Mons Aureus, између чијих корица су 

учесници овогодишњих песничких свечаности у Смедереву, чи-
таоцу пружа прилику да се упозна са многим песницима и пес-
мама први пут, али и да се сусретне с омиљеним ствараоцима и 
њиховим свевременим песничким остварењима. 

Остајући доследно у уверењу да је песнички фестивал без 
објављених књига савршени злочин и пука илузија, Смедеревска пес-
ничка јесен негује издавачку делатност као један од најчвршћих 
темеља својих програмских опредељења и визија
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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 њо 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 Хандке (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), Александар 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), Џон Ф. Дин (Ирскa). 

Ово го ди шњи до бит ник на гра де је Љубомир Симовић.
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Љубомир Симовић

ОБАЛА ДУНАВА КОД ВИНЧЕ

Како се могао осећати рибар,
сам на пучини Дунава, у чамцу,
кад је бог био тама која сева?

И како се могао осећати ловац
када је схватио да га из дивљег вепра,
у кога одапиње стрелу, гледа бог?

И како је тај ловац или рибар
могао да се осећа у кући
у којој су, међу харпунима,
међу глиненим чинијама и лонцима,
поред пећи од глине и плеве,
с њим живели и кокошке, и бог?

Да ли је у оно доба у човеку,
уз бога, било места и за вука,
места за орла, за змију и храст?

И да ли је његов чукунунук,
уверен да ће бити више човек
ако мање буде био вук,

и да ће самом богу бити ближе
ако од змије буде био даље,

идући све даље и даље, у даљину
из које се не виде ни вук,
ни орао, ни мишеви, ни храст,

као до циља, стигао до нас?
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ДОЧЕК РИБАРСКИХ ЧАМАЦА 
КОЈИ УЗ ОБАЛУ ДУНАВА ПРИСТАЈУ 
С ВЕЛИКОМ РИБОМ

Браво, мајстори аласи, браво, рибари!
У којој сте реци, у коме сте мору,
у којим сте водама ово уловили?

Како сте с овим упловили у Дунав?

Нема тога метра ни кантара
који би ово могао измерити!

Глава под Бечом, у Ђердапу реп!

Ако су биле оволике, није чудо
што је Христос само са две рибе
нахранио пет хиљада уста!

Јесте ли ово упецали на вајскедер,
на штампајзера или на ноклице?
На скакавца или на качамак?
На црва, на шумску или кишну глисту,
или на црвену глисту ђубретарку?

Ово се није могло упецати
без змијскога цара на удици!

Је ли ово планина или риба?

Прислони уз ту рибу мердевине,
попни јој се горе на гребен, и одозго,
с врха мердевина погледај, и кажи,
види ли се с те рибе Владивосток?
Или Јапан?
Или други свет?

У сенци ове оволике рибе
може ли нас икад сунце огрејати?
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Хвала вам, аласи, хвала вам, рибари!
Ова ала коју ми хранимо,
ако за ручак поједе ову рибу,
биће сита скоро до вечере!
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Љубомир Симовић је рођен 2. децем-
бра 1935. године у Ужицу. У родном 
граду је завршио основну и средњу 
школу, а дипломирао је на Филоло-
шком факултету Универзитета у Бео-
граду, на Катедри за југословенску 
књижевност и српскохрватски језик. 
Током 1968. године похађао је курс 
италијанског језика и културе, који у 
Санта Маргерити Лигуре организује 
Универзитет из Ђенове. Симовић је 
објавио више песничких књига. У ра-
ном периоду његовог стваралаштва 
штампане су збирке Словенске елегије 

(1958), Весели гробови (1961) и Последња земља (1964), после којих су 
уследили Шлемови (1967), Уочи трећих петлова (1972), Субота (1976), 
Видик на две воде (1980), Ум за морем (1982), Десет обраћања Богородици 
Тројеручици хиландарској (1983), Источнице (1983), Горњи град (1990), 
Игла и конац (1992), Љуска од јајета (1998), Тачка (2004) и Планета 
Дунав (2009). Није сувишно напоменути да су се неке од Симови-
ћевих књига сложиле у две песничке трилогије: једну чине Видик 
на две воде, Игла и конац и Источнице (којима је, као природан за-
вршетак, придодата и песма Десет обраћања Богородици Тројеручици 
хиландарској), док другу сачињавају Љуска од јајета, Тачка и Планета 
Дунав, које се овде први пут штампају као јединствена и недељива 
целина…

Извод из биографије 
(Oпсежна биографија је у књизи Планета Дунав
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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, Ла за Ла зић, и Мирјана Стефановић.

Ово го ди шњи до бит ник је Драгомир Ћулафић
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Одбор за доделу песничке награде Златни кључић у оквиру Ме-
ђународног фестивала поезије Смедеревска песничка јесен, на 
седници одржаној 15. августа 2012. године, једногласно је донео

ОДЛУКУ

Да се песничка награда за стваралаштво за децу, за 2012. годи-
ну, додели песнику из Београда Драгомиру Ћулафићу. 

ДРАГОМИР ЋУЛАФИЋ је рођен 8. новембра 1940. године у 
селу Луге, код Андри јевице, у Црној Гори. Завршио је Филозофски 
факултет, групу за немачки језик и књижевност. Живи у Београду. 

Добитник је више значајних награда за стваралаштво за децу
Заступљен је у више антологија, школској лектири и читанка-

ма. Приче и песме су му превођене на више језика.

Одбор за доделу награде
ЗЛАТНИ КЉУЧИЋ:

Мошо Одаловић
Лаза Лазић

Мирјана Стефановић
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Драгомир Ћулафић

ПАМТИЋУ

Мајци Милици и оцу Милану

Памтићу оне године сјајне
као плодове трешње зреле,
загледане у висине бескрајне,
сада све даље, све самље, свеле.

Памтићу свитања с пјетловима,
набрекло виме прољећне кише,
све што је у мојим сновима
бујало и могло да замирише.

Памтићу нашу приземљушу кућу
од прућа сунчеве дуге исплетену
и ону лампе свјетлост трепћућу,
на зиду слику, сјенкама везену.

Памтићу мајчину ружу мирисну
кроз прозор двокрилни што се уселила
у нашу собицу увијек веселу
као седмо дијете се посестримила.

Памтићу крушку испред куће,
плодове једре што се небом клате,
без ње би ми данас било немогуће
схватити јесен и њене позлате.

Памтићу сунце кукурузног хљеба
са средине софре што нас је гријало
и свако парченце као дио неба
у нашим рукама кад би засијало.

Памтићу глог, шипурак, трњаче,
плодове, врзине, прескакања лака,
на два гола игре крпењаче
и једно јутро ђака првака.
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Памтићу висине, гнијезда врана,
из којих смо крали кô звијезде јаја,
памтићу лелујања небеских грана
изнад зеленога шумскога бескраја.

Памтићу циганске черге у вече,
њиску мршаве кљусади и дјецу,
румене ватре крај Лима док тече
кроз густе врбаке при мјесецу.

Памтићу оне тренутке фине,
мог оца зором, преданог заносу,
између сунца и мјесечине,
са бљеском косе у првом откосу.

Памтићу и оне вечери сиве,
мајчину иглу, конац и крпљење,
и као трептаје свјетлости сањиве
очи њене несном обојене.

Памтићу бреза треперења њежна
у гају одмах изнад куће,
памтићу и она неизбјежна
шапутања поточића у сванућа.
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ШЕШИР ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ

На прозору моме месечина,
хладна, фебруарска, бела,
на Те-Ве екрану Бранковина,
црква, потоци, села.

Одједном сред слике, благо,
знани шешир се јави
и под њим лице драго
мене осмехом поздрави.

Стојим пред сликом скрушен,
чујем познате риме,
из очију поетесе прхнуше
две птице у висине.

И ветар опевани
за гнездо скрито неко
однесе шешир славни
у шуме далеко, далеко.

(Песма написана на вест о смрти песникиње, фебруара 1993. године)
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Драгомир Ћулафић рођен је 8. новем-
бра 1940. године, у селу Луге, код Андри-
јевице, у Црној Гори. Завршио је Фило-
зофски факултет, групу за немачки језик 
и књижевност. Живи у Београду. Обја-
вљене књиге поезије: Позни шетачи (1971); 
Друга јава (1973); Разговор жеђи (1978); Нава-
ла пра знине (1988); Причест (1997); Прено-
ћен живот (са Ратком Чолаковићем, анто-
логија боемске поезије 1997); Још ме има 
(поема, 2000); Још ме има (поема, библи-
офилско издање, 2000, 2011); У свом раму, 
2011). Књига приповедака: Кључ (1991); 
Неко други (роман, 2008). Књиге за децу и 

омладину: Ако се сетиш (песме, 1985, 1986); Чудна стаза (песме,1988); 
Селице (песме, 1990); Шта ту има да се крије (песме, 1994); Кад јабука 
зарумени (песме и приче, избор, 1996, 1997); Звјездано ждријебе (роман, 
1997, 2004, про глашен за књигу године на Фестивалу хумора у Лаза-
ревцу, 1997); Кад јабука зару мени (избор, песме и приче, 1996); Рашири 
руке (песме, избор, 1998); Шапнула ми бреза (песме, 2001); Море на једа-
наестом спрату (приче, 2001); Наше лето (роман, 2002, награда „До-
ситеј”, дечји жири, 2002); Боље вас нашли (са Градимиром Стојкови-
ћем, избор пое зије и прозе, пет издања, прво 2002); Рингишпил у мојој 
глави (роман, 2003, 2005, награда „Вечерњих новости” – Гордана Бра-
јовић за најбо љу књигу 2003-2004. године); Рингишпил, морска шема 
(роман, 2005, 2008); Заљубљени рингишпи ли (роман, 2007, 2008, награда 
„Доси теј”, 2008). Рингишпил за двоје (роман, 2010) Да ти шапнем (пе-
сме и приче, избор, 2010); Ринги шпил за троје (роман, 2012). У многим 
библиотекама романи за младе су му проглашавани најчитанијим и 
међу најчи танијим.

Поред наведених, добитник је и више дру гих награда, међу 
којима су и: „Златна пла кета” на југословенском конкурсу за најбо-
љу боемску песму, 1995; Награда општине Андријевица за укупно 
књижевно ствара лаштво, 1998; „Змајев штап”, почасна награда Зма-
јевих дечјих игара, 2001; „Зла тно Гашино перо”, Фестивал хумора за 
децу, за свеукупно књижевно стваралаштво, Лазаревац, 2004. Поема 
Још ме има про глашена је на бјелопољским Лимским сусре тима за 
нај лепшу песму о Лиму 2005. Добитник је награде „Маслинов ви-
јенац”, Фестивала Сусрети под Старом маслином у Бару за укупно 
ствара лаштво за дјецу за 2010. годину.

Заступљен је у више антологија, школској лектири и читанка-
ма. Приче и песме су му превођене на више језика.
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Драган Мрдаковић

НАГРАДА ЗМАЈ ОГЊЕНИ ВУК

Награду Змај Огњени Вук за најбољу песничку књигу објављену на 
српском језику додељују Народна библиотека Смедерево и Међу-
народни фестивал поезије Смедеревска песничка јесен.

Награда се додељује песнику за најбољу песничку књигу обја-
вљену на српском језику у Србији и српском расејању од јула прет-
ходне до јула године у којој се награда додељује. Награда се до-
дељује искључиво за прво издање књиге песама. Не разматрају се 
књиге сабраних, изабраних песама или књиге са новим насловима 
у којима се налазе песме већ објављене у претходним књигама.

Жири за доделу награде Змај Огњени Вук састоји се од три чла-
на, угледна књижевна критичара, које именују Организациони 
одбор 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. Награда се уручује на првој вечери 
Фестивала на којој се отвара Сајам поезије и представља портрет до-
битника награде Змај Огњени Вук.

Змај Огњени Вук потомак је Ђурђа Бранковића, градитеља 
Смедерева, последње средњовековне престонице, града који је од 
оснивања, злом времену упркос, израстао трудом Бранковића у 
културно средиште Подунавља и Европе. 

Био је Змај Огњени Вук храбар ратник, о којем су поезија, пре-
дање и мит рекли више него историја.

У мит је ушао због свог ратничког духа, борбе за слободу и 
привлачног изгледа. Народни песник га овако описује:

На њему је чудо од биљега,
На глави му три пламена вучја,
Из уста му модар пламен бије,
На десници сабља записана.
Око ње је гуја умотана,
У зубима шестоперца држи.

Народу је требао такав јунак, који ће својим изгледом утера-
ти страх моћним дивљим тиранима, и штедро га обасуо чудесним 
натприродним моћима.
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Змај – јер је слика духовног заноса пред тамом која нас опко-
љава, симбол небеског лета, густ облак који је исходиште неба и 
творац плодоносне воде, Творачке речи. 

Огњени – јер је светлост која подвигом прочишћује и препора-
ђа и води до истине, највишег облика душевне енергије. 

Вук – јер и у тами види, наш горди предак и заштитник што 
силе немерљиве и злослутне обуздава и разгони. 

И тако се Змај Огњени Вук 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.

На конкурс за овогодишњу награду Змај Огњени Вук приспело 
је педесет књига. 

Жири за доделу награде Змај Огњени Вук у саставу Милета 
Аћимовић Ивков (председник), Татјана Лазаревић Милошевић 
(члан) и Петар Арбутина (члан) једногласно је одлучио да награду 
Змај Огњени Вук за 2012. годину понесе књига Златне олупине Ђорђа 
Сладоја (Српска књижевна задруга, Београд, 2012).
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Саопштење жирија за доделу књижевне награде

ЗМАЈ ОГЊЕНИ ВУК

Препознавши у књизи Ђорђа Сладоја Златне олупине плодотворну 
ослоњеност на магистралну основу наше националне песничке, 
књижевне и укупне културне традиције, жири је у њој посебно из-
двојио и повластио веома успело, смисаоно и значењски сложено и 
богато, укрштање и спајање традиционалних образаца вредности, 
мишљења и певања, са њиховим сасвим модерним иронијским и 
стваралачким сатиричним третманом. 

На тај начин су у овим песмама до гласа дошли светлозарне 
слике пантеистичког спајања земаљског и небеског принципа, као 
и танани лирско-епифанијски пропламсаји надземаљске лепоте – 
сигурног знака божанског присуства и утехе. Али су и они у овој 
поезији једнако бивали подвргавани песниковој провери кроз дво-
струку, иронијском и скептичком вољом усмереног ума, подешену 
творачку оптику.

Због тога и може да се каже како су ове песме Ђорђа Сладоја 
књижевно уметнички ванредно успео „лирски премер” наше по-
разне десакрализоване свакодневице, али и индикативни поетски 
резиме и јетки коментар једнако поразног учинка историје. Јер, 
ако има спаса, онда га ваља тражити у, како песник каже, „малим 
стварима”, интимним просторима и вредностима душе. 

У својим најсрећнијим тренуцима ово су песме о души која 
је, сред трајуће тмуше, у једноставном, природном, обичном и 
интимном препознала зрно радости и постојани пламичак спаса. 
А лирска поезија је простору на који тај истрајни пламичак сми-
слотворно и спасоносно указује и који осветљава, одувек и била 
окренута.

Милета Аћимовић Ивков, председник
Петар Арбутина, члан

Татјана Лазаревић Милошевић, члан
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Ђорђо Сладоје

ПЕСМЕ

Прву сам пјесму испјевао
У дому очевоме
У сјају петролејке
Коју ми мајчине руке
Још каткад у сну пале – 

За окном наш је снијег
Падао на наш орах
На јабуке и трешње
Које су нама цвале
Нашом круном и словом

Другу сам песму
Срицао у мраку
Под ко зна чијим кровом – 
Вани је киша-сачмара
У дугим рафалима
Лила из вражјег кабла
На божјаке и мачке
На поскитана стабла
И буљук избеглица

А трећу ево ловим
По степама екрана
У чијем снегу
У праху леденоме
Гасе се наша
Имена
И лица
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ЗЛАТНА ОЛУПИНА

Завадили се ратари са земљом
И њеним плодовима – 
С толиким изобиљем
Не знају куд ни коме – 
У гневу крше бачве
Улишта чаброве каце
Амбаре кошаре наћве
Разваљују и ломе

Псују кукуруз
Проклињу јечам и пшеницу
Ђаволу озиму
Врагу предају јаро
У камен затуцају
Пупољак и клицу
Циму махуну
Врежу

Крче јабучаре
Затиру вишњике
Коњима за репове
Винову лозицу вежу
А вино у лаж утерују

Док бију овце и козе
И кастигују краве
Низ шумске путељке
И варошке сокаке
Преко зидина градских
У долину страве
Слива се млеко очаја
У дивљим слаповима
Ваљајућ зрње и семење
Смрскане купусне главе
Крваве калпаке
Диња и карпуза

У жрвњу се копрца
У црном вртлогу млива
Студенцу старачких суза
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Србија – модра
Од убоја и шљива

Липте јој малине
Крваре трешње и купине –
Отиче живот из ње
Као из златне олупине

Ђорђо Сладоје рођен је 1954. године у Клињи 
код Улога, у Горњој Херцеговини. Гимназију 
је завршио у Сечњу, а студије социологије у 
Сарајеву. Објавио је књиге песама: Дневник 
несанице (1976), Велики пост (1984), Свакодневни 
уторак (1989), Трепетник (1992), Плач Светог 
Саве (1995), Петозарни мученици (1998), Далеко 
је Хиландар (2000), Огледалце српско (2003), Мала 
васкрсења (2006), Манастирски баштован (2008, 
2009) ; објавио је и књигу песама за децу Немој 
да ме замајаваш (2004), као и књиге изабраних 
песама Дани лијевљани (1996), Чуваркућа (1999), 

Душа са седам кора (2003), Поглед у авлију (2006), Горска служба (2010), Зе-
мља и речи (2011). Приредио је Најлепше песме Рајка Петрова Нога (2002). 
Песме су му превођене на више страних језика и заступљене у мно-
гим антологијама српског песништва. У Москви му је 2007. године 
објављена књига изабраних песама на руском и српском језику – При-
викавање на будућност – коју је приредио Андреј Базилевски.

Добио је Змајеву награду, Дучићеву награду, Жичку хрисову-
љу, награде „Бранко Ћопић”, „Јелена Балшић”, „Ристо Ратковић”, 

„Скендер Куленовић”, „Лаза Костић”, „Кочићево перо”, „Круну 
Деспота Стефана Лазаревића”, „Кондир Косовке девојке”, „Печат 
вароши сремскокарловачке”, БИГЗ-ову награду „Пјесник – свједок 
времена”, Видовданску повељу, награду листа „Младост”, „Град пи-
саца Херцег - Нови”, Октобарску награду Врбаса „Заплањски Орфеј”, 

„Петровдански вијенац”, Шантићеву награду, „Душко Трифуновић”, 
„Матијевић”, „Одзиви Филипу Вишњићу”.

Библиотека „Стефан Првовенчани” из Краљева, поводом на-
граде „Жичка хрисовуља”, организовала је разговор о Сладојевој по-
езији и, 2008. године, објавила зборник радова са тог скупа – Ђорђо 
Сладоје, песник. Живи у Новом Саду.
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Душко Паунковић рођен је 18. 1. 1963. Има 
звање самосталног уметника као књижевни 
преводилац. Објављује од 1988. године. За-
једно с братом, Зориславом Паунковићем, 
носилац је многобројних подухвата и проје-
ката из области руске књижевности и култу-
ре. Промовисао код нас више важних аутора 
из руске књижевности, од којих су се неки 
први пут појавили на српском језику у њего-
вом преводу. Током 1992–1995 уредник у ча-
сопису „Руски алманах”, специјализованом 
часопису за руску књижевност и културу 

(издавач Књижевно друштво Писмо). Превео на српски језик прве 
књиге Лава Лунца, Гајта Газданова, Људмиле Петрушевске, Јурија 
Мамлејева, Леонида Добичина, Лидије Гинзбург, Аполона Григо-
рјева, Владислава Ходасевича, Константина Леонтјева. Заједно са 
Зориславом Паунковићем приредио и превео сабрана дела Гајта 
Газданова у три тома (2003-2004), Константина Вагинова у једном 
тому (2006) и самостално започео пројекат превођења сабраних 
књижевних дела Константина Леонтјева у четири тома (2008); уче-
ствовао у превођењу сабраних дела Нине Берберове у седам томо-
ва (2002–2002). Сарађивао у часописима и листовима: Савременик, 
Писмо, Књижевна критика, Књижевна реч, Књижевне новине, 
Момент, НИН, Дело, Nеw moment, Про Фемина, Блиц news, Руски 
алманах, Политика, Библиотека Alexandria, Глас јавности, Данас, 
Сент, Бестселер, Мостови, Ријеч. Добитник награда за књижевно 
превођење – „Јован Максимовић” (1997), „Милош Н. Ђурић” (2002, 
за збирке песама Владислава Ходасевича „Путем зрна/Тешка 
лира”), 2008. г. за прозу – за први том сабраних дела Константина 
Леонтјева), „Лаза Костић” (2007, за издавачки подухват – сабрана 
дела Константина Вагинова), Награде града Београда за књижев-
ност и преводно стваралаштво (2005, за други том „Романа” Гајта 
Газданова). Председник Удружења књижевних преводилаца Ср-
бије (2002–2004). Главни и одговорни уредник часописа за превод-
ну књижевност „Мостови” (од 2012). Члан Националног савета за 
културу Републике Србије (од 2011), a 2012. изабран за председни-
ка Националног савета за културу РС. 
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Адам Пуслојић

ПЛАВ И ДОВОЉНО ЗЕЛЕН

Дан је при крају, Исусе.

Било који дан, не и не
(као у твом случају)
један од оних изабраних

из којих потиче знамен,
а израста овај силни,
модерни наш свет ...

и сву прошлост нам
дели на кратку садашњост
и прозрачну будућност.

Јесте, близу је крај дана

а мени се одовуд не миче
већ сам плав и довољно зелен.

Превела на енглески: Марија Гичић Пуслојић

Адам Пуслојић рођен је 11. марта 1943. године у Кобишници код 
Неготина (Тимочка Крајина, Србија). Основну школу похађао је 
у Кобишници (1950–1954) и Неготину (1954–1958), а гимназију у 
Неготину (1958-1962). Апсолвирао на Филолошком факултету у 
Београду (група за Општу књижевност са теоријом књижевности  
1967 године).

Дебитује поезијом (1964) у београдским Видицима и у зајечар-
ском часопису Развитку, а исте године објављује и прве преводе 
са румунског језика (песме Никите Станескуа, у Видицима). Прву 
збирку песама Постоји земља објављује 1967, у Видицима, за којом 
су уследиле збирке: Падам ка небу (Просвета, Београд 1970), Идем 
смрти на подшишивање (Просвета, Београд 1972), Негледуш (поема, 
Питања, Загреб 1973), Религија пса (Просвета, Београд 1974), Бекство 
у дактилографски вез (Графос, Београд 1977), Плесма (Београд, 1977), 
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Прелом (Просвета, Београд 1979), Да-
родавац (БИГЗ, Београд 1980), Окована 
уста (библиографско издање, Бео-
град 1982), Капија на истоку (БИГЗ, 
Београд 1987), Крвоток (Просвета, 
Београд 1987), Оноземља (ауторско из-
дање, 1988), Андемонијум (Апостроф 
плус, Београд 1989), Музеј црне кра-
јине (Крајински круг, Бор – Неготин, 
1989), Песме из сенке (Панчево, 1992), 
Сариндар (Београд, 1997), Очевидац 
(Подгорица, 1998), Зидање источног 
плача (избор поезије, Просвета, 1998), 
Распелник (Избор духовнре лирике, 
2002), Нови господар ваздуха (Сремски 
Карловци – Нови Сад, 2003), Песме из 

Херисуа (Сремски Карловци – Нови Сад, 2003), Књига Адамова (Не-
готин, библиографско издање за пријатеље, 2004), Негледуш (Књи-
жевно друштво Свети Сава, Београд 2007), Боравак и стид (Пано-
рама, Приштина 2007), Окајнице (Књижевно друштво Свети Сава, 
Београд 2007) и Дужник (Крајински књижевни клуб, Неготин 2010), 
Ваздушна линија смрти (Просвета, Београд 2011). На румунском је-
зику објавио је седам збирки песама (Плачем, не плачем, 1995, Оста-
так, 1988, Стихови у ходу, 2003, Изасланик за снове, 2006, Брушено ћу-
тање, 2006, Смртни, шта је вама, 2007, и Хајде да говоримо, 2008) као 
и песничку трилогију Асиметрија бола, 2008–2009. Објавио је око 70 
књига превода са румунског и руског језика.

Добитник је Вукове награде за животно дело и признања за 
трајни допринос култури Србије, као и награда: Милан Ракић, Но-
литова, Милош Н. Ђурић, Никола Тесла, Прстен Деспота Стефана, 
Златни Орфеј, Круна Кнеза Лазара, Златни беочуг; у Румунији: Михај 
Еминеску, Лућијан Блага, Тудор Аргези, Никита Станеску; у Македо-
нији – Песничко жезло (Скопље).

Добитник је бројних књижевних награда и признања у Србији, 
Румунији, Италији, Немачкој и Македонији. Његове су песме у прево-
ду објављене у Румунији, Италији, Македонији, Француској, Русији, 
Немачкој, Бугарској, Мађарској, Малезији, Белорусији, Молдавији …

Пуслојић је члан Удружења књижевника Србије, и Удружења 
књижевних преводилаца Србије од 1969. госине, као и Српског ПЕН– 
центра. Почасни је члан Академије Румуније од 1995. године.
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Александер Навроцки (Пољска)

ДЕВОЈКЕ

Брескве у праскозорје, кад мушкарце напушта сан,
замишљеност шеве пре него што песмом пројасни небо,
лаке као ветар, верне жељи
да допадну се чак и хаљинама
што им тела познају боље од свих.

Пре но што о љубав израњаве снове,
пре но што им први мушкарац одузме бајку,
пре но што им се у срећу уплете дечији плач,

нек постоје, у плешућој линији бедара,
у смеху – плажи окренутој сунцу,
у брескви која још измиче олуји
и испруженим длановима.

Девојке – лептирице плаветне тишине,
облаци у јастребовим крилима,
прстење у рукама добре виле,

а у срцу нашем – једино
истинско усхићење.

Превела са пољског: Вера Хорват
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Александeр Навроцки (1940) је дипло-
мирао филологију – пољски и мађар-
ски језик и етнографију на Варшавском 
универзитету. Усавршавао се у ино-
странству, у Мађарској и Румунији. По-
хађао је предавања из филозофије код 
Лешека Колаковског. Као први у свету 
одбранио је магистарску тезу о поези-
ји Чеслава Милоша (1966). Као песник 
дебитовао је у часопису Култура 1965. 
који је уређивао истакнути стваралац 
Станислас Гроховјак, „принц песника”. 
1966. објављује збирку песама Зарђало 
воће која је код критичара наишла на 
добар пријем. Написао је дванаест књи-

га поезије, у иностранству му је објављено десетак књига изабра-
них песама. Аутор је два тома кратких прича, романа Анђеоска 
сенка, научнопопуларних књига о сибирском шаманизму, књиге 
репортажне публицистике Како је убијен Имре Нађ (о мађарској 
револуцији 1956). Прозу и поезију преводи са руског, бугарског, 
украјинског, српског, мађарског, финског, енглеског и францу-
ског језика. Учесник је многих престижних међународних фести-
вала као што су Струшке вечери поезије у Македонији, фестивал 
у Варни, Бугарска, Београдски сусрет писаца, фестивал у Измиру 
(Турска), Каиру (Египат), Тверу (Русија), Кијеву (Украјина), Риги 
(Летонија), Вилњусу (Литванија) и Лондону (Велика Британија). 
Добитник је десет међународних књижевних награда.

Од 1992. власник је издавачке куће Ибис, а од 1998. уређује 
часопис Поезија данас. Објављује претежно савремену пољску и 
страну књижевност, укључујући и антологије грчке, шпанске, ма-
ђарске, финске, руске и украјинске поезије. Аутор је и издавач 
дела Пољска поезија – миленијумска антологија (три тома поезије 
275 песника – од Богородице до данашњих дана, са укупно 1800 
страница). Један је од уредника двојезичне антологије пољске по-
езије објављене у Русији у серији Из века у век која је до сада пред-
ставила антологије четрнаест словенских земаља.

Од 2001. је организатор Светског дана поезије под покрови-
тељством УНЕСКО-а на коме се истакнутим пољским песницима 
додељује УНЕСКО награда, а страним међународна награда По-
езија данас за превођење пољских песника. Овај догађај траје сто 
дана – почиње у Варшави, одвија се у целој земљи и завршава у 
Вилњусу. Од 2008. организује Фестивал словенске поезије. Добит-
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ник је више награда, међу којима је и Златни крст за заслуге. За 
ширење мађарске културе награђен је Витешким крстом за заслу-
ге Републике Мађарске (2011).

Добитник је следећих престижних међународних награ-
да: Песник 2008. – књижевна награда Internet City (САД). Награ-
да академије словенске књижевности и уметности са седиштем у 
Бугарској, за сопствено стваралаштво и за промовисање словенске 
књижевности (2008.) Награда министра културе и националне ба-
штине – за издавање часописа Поезија данас (2009). Награда Мини-
старства културе Руске Федерације за превођење поезије Пушкина 
(2009). Међународна награда Вилијем Шекспир за стваралаштво, 
коју додељује Међународни биографски центар са седиштем у 
Кембриџу, Енглеска (2009). Атлант Словенства (2010) – међународ-
на награда Академије словенске књижевности и уметности за де-
латност на пољу словенске књижевности. Диплома Пољског УНЕ-
СКО комитета (2010) – за ширење Светског дана поезије. Европска 
награда TREBBIA 2011 – признање међународног жирија на челу 
са Вацлавом Хавелом за изузетне резултате у промовисању европ-
ске културе. Gold star (Златна звезда) – Међународна награда Ме-
ђународне академије књижевности и уметности (2011), Азербејџан. 
Витешки крст за заслуге Републике Мађарске (2011) који додељује 
председник Мађарске.

Књиге објављене у иностранству: Побуне (избор поезије) – 
Освит, Карловац, Југославија 1989. Hlohový náhrdelnik (избор поезије) 

– Литература и наука, Чешка, 2004. Проповедаоница (избор поезије) 
– Академија за књижевност, Бугарска, 2009. Песме (избор поезије) – 
Удружење књижевника, Русија, 2009. Клада за утре (избор поезије) 
– Макавеј, Македонија, 2009. Balaton melletti Szent György hegyen (избор 
поезије) – Keszthely, Mađarska 2009. Le chant de la Tour (избор поезије) 

– La source, Париз, 2010. Поводац (избор поезије) – Арка, Смедерево, 
Србија, 2010. Sevgi Rasmi (избор поезије) – Азербејџан, 2011. SMS ... / 
Поруке... (избор поезије) – Dreamme Little City, САД, 2012.
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Ана Багрјана (Украјина)

СКИTСКА ДЕВА

Не, није свела веђе рад санка, 
Уз груд јој руке прирасле саме,
триста година без мушкарца,
више не жена, а још не камен…
То истицање ватром, временом,
триста година – без душе, плоти,
непочетака недовршеност
и тиховања прадавна нота.
Биљем је облагала крило, недра,
У боб гледала и гатке плела; 
као хаљина нечија свадбена
постеља беше јој белцато бела.
И она у њој бела је била
(снег ископнео – благо ненађено),
из груди прорастају јој крила…
Више не жена, још не анђео…

Превела са украјинског: Вера Хорват

Ана Багрјана, песник, прозаиста, драматург, преводилац. Рођена 
је 24. марта 1981. у Фастову (Кијевска област) у Украјини. 2004. је 
магистрирала украјински језик и књижевност на Филолошком 
факултету Кијевског Националног универзитета Тарас Шевченко. 
Радила је као новинар на телевизији, радију и у штампаним меди-
јима, као секретар Савета Удружења књижевника Украјине за рад 
са младим ауторима и као главни уредник издања Гранословље. 

Аутор је поетских збирки Цвасти речи (Кијев, 2000), Међу 
јоргованским сновима (Кијев, 2002), Између богова и нас (Кијев, 2005), 
Друге линии (Кијев, 2009), Шетња по ужету (двојезично украјинско-
пољско издање, Лавов-Радом, 2008), Завера из љубави (2011); романа 
Етимологија крви (2008, Кијев), Тако необична љубав (Кијев, 2010, у 
преводу на македонски – Скопље, 2011), Дошкуљака (2012, Кијев); 
књиге прича за децу (серија Живот истакнуте деце, Кијев, 2010); 
зборника драма, као и либрета за мјузикл Глорија (Доњецки на-
ционални академски украјински музичко-драмски театар). Дра-
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ме су јој извођене на позоришним сценама у Украјини, САД и 
Македонији. Превођена је на 17 језика; дела су јој објављивана у 
различитим књижевним новинама, часописима, алманасима и 
антологијама у Украјини и свету. У Пољској, Белгији, Азербејџану, 
Бугарској, Србији и Македонији објављене су јој засебне збирке пе-
сама, драме и роман. 

Лауреат је књижевних конкурса Крунисање речи, Бакља, Међу-
народне украјинско-немачке награде Олес Гончар (2008), конкурса 
Марусја Бек (Канада, 2009), Међународне књижевне награде Ме-
дитеранске Академије Браћа Миладинов (Р.Македонија, 2012). 2009 
је на Међународном фестивалу поезије Словенски загрљаји (Варна, 
Бугарска) добила награду Летеће сребрно перо за преводе песама Је-
лисавете Багрјане на украјински језик (књига Две Багрјане у Вечној 
и светој). 

Преводи са пољског, бугарског, македонског и руског језика. 
Преводилац је и састављач шест песничких зборника, као и анто-
логије савремене македонске поезије. 

 Члан је Украјинског националног савеза писаца, Удружења 
украјинских књижевника и Словенске књижевне и уметничке ака-
демије (Бугарска).
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Кнут Едегард (Норвешка)

СИГНАЛИ

Точкови совиних очију 
унутар точкова

Дуга преко неба 
и земље: кружни заједнички колосек, седам
небеса уклопљено у точкове. Пролеће 
притиснуто страшним механизмом сата:
машина времена, свештеникове лађе стреме
право кроз васиону, ватрена кола

Спавам у свом унезвереном 
кревету у Молду, док се Телус
креће у круг
и у круг. Месец се окреће као лопта 
у совиним очима, совине очи
на дрвету као да гребу танки зид 

Ту је неко ко каже: Бог!
Земља, округла чигра која се врти. Има 
снова који су као чопор паса; ко лови дуж
атласа, мапа и глобуса
да последње беле просторе дотакне

Ипак има слабих сигнала 
из бескрајне даљине, сви јуре из унутрашњости
твога срца, ометају
фино подешено ослушкивање уређаја
на прислушним станицама
који се окрећу око себе, као точкови
према универзуму, који говори: Да, дете моје.

Превео са енглеског: Драган Драгојловић



М
ЕР

И
Д
И
ЈА
Н
И

49

• 
С

М
ЕД

ЕР
ЕВ

С
К

А
 П

ЕС
Н

И
Ч

К
А

 ЈЕ
С

ЕН

49

Кнут Едегард рођен је 6. новембра 
1945. у месту Молде, Норвешка. Сту-
дирао је теологију и филологију на 
Универзитету Осло и у Кембриџу, а 
докторирао је 1989. године.

Започео је песничку каријеру 
1967. године књигом „The Dreamer, 
the Wanderer and the Well” и од тада 
је објавио 35 песничких, прозних и 
других књига. Међународно је при-
знат као један од водећих песника 
Скандинавије и савремени је песник 
који је преведен на више страних 
језика (30). Међу многим његовим 
књигама преведеним на стране јези-
ке, пет је објављено у Енглеској, две у 
Француској, две у Бугарској, једна у 

Кини и једна на арапском језику. 
Норвешки парламент одлучио је 1989. године да му додели 

доживотну државну стипендију као песнику. Добитник је неколи-
ко значајних награда, националних и међународних, између којих 
су Andreas Јahre Cultural Prize (највећа награда у Норвешкој), The 
Dobloug Prize шведске Академије и међународна награда Брати-
славе, jan Smrek. Одликован је витезом од стране краља Норвешке 
и Grand Knight Cross од стране председника Исланда. Постао је 
2009 витез папског Equestrial order of the Holy Sepulche of jerusalem 
(Ватикан).

Кнут Едегард оснивач је Норвешког међународног књижев-
ног фестивала (1992), фестивала названог по добитнику Нобело-
ве награде, Bjernson-u Bjernstjern-u, a председник је и Норвешке 
академије за књижевност и слободу говора (Бјернстјерн Бјернсон 
академије). Преко 40 година био је књижевни критичар водећих 
норвешких листова, а превео је и неколико песничких књига на 
норвешки језик. Радио је више година као директор Скандинав-
ског центра за културу у Рејкјавику, Nordic House, Исланд, где још 
увек проводи по један део године. 

Такође, активан је на пољу међународне сарадње, прво као 
конзул Словачке Републике, а од 1996. године генерални је козул 
Републике Македоније.
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Коља Мићевић

СОНЕТ О СОНЕТУ, С КОМЕНТАРИМА

Сонет: тесно (место)                             херметизам
ноте су (у) сонету          музички корен речи сонет
сонет: сетно (тесто)          аморфно стање текста
сто не у сонету                        збир свих конвенција

стèно-сонет                          записан у буђењу из сна
о сонет Сотоне!                                паганинијевски
стéно у сонету!               тесање унутрашње форме
нотес-сонет                                   пригодни, за ирину

Сонет (испод) стóне (лампе)                малармеовски
то сне у сонету (тражим)                          ониричност
стеон сонет                                                       барокни

(ви) сте он у сонету                    преводиоцима сонета
тоне су (у) сонету                      бит свеукупне поезије
нест’о у сонету                 епитаф изумитељу сонета.

Коља Мићевић је преводилац поези-
је, музиколог, астролог и повремено пе-
сник; објавио је девет збирки стихова на 
српском – Стопа Сна, Нити, Море, Стање 
Никога, Eros in Melos,  Клавиринт, Винов-
ник, Кристал успомена... – и исто толико 
на француском: L’Homme alarmé, Le lit 
défait, Mozart Rencontre Scarlatti, La rue des 
amants d’hier, Au clair de la France, Robinsong, 
Monsieur le Serpent, Le petit testament 
bosniaque. Не преводи своје стихове на 
француски. Иако се не сматра лингви-
стом, испитује упоредне могућности 
француског и српског језика.
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Мићо Цвијетић

РЕЧИ И РАНЕ

За њима нарасле воде,
испред небо затворено;
замичу у ноћ кроз шуму,
по звездама се равнају.

Боле их речи и ране,
Рукама се држе за ветар,
за претанко се уже,
худе узлове хватају.

Не мисле о крају пута
под оловним тучом и тегом,
ваља их носити довека;
праћени страхом и зебњом,
како овакви да ступе пред Оца.

На видику, ни брода, ни скеле,
Што сновали, воде су однеле.

Превели на немачки: Јан Красни и Јоаким Детле
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Мићо Цвијетић (1946) рођен је у Куш-
лату код Фоче, Република Српска, 
БиХ. Студиј Историја југословенских 
књижевности и српскохрватски језик 
завршио је на Филозофском факултету 
у Сарајеву, где је и магистрирао, а док-
торирао је на Филолошком факултету у 
Београду (дисертација о књижевним ве-
зама Лужичких Срба и Југословена). Ра-
дио је као просветни радник, а најдужи 
део радног века провео је на Радио Сара-
јеву, као новинар и уредник Редакције 
за културу. По избијању рата у БиХ, од 
новембра 1992. године живи у Београду. 
Радио је на Радио Београду и у дневном 

листу „Борба”, где је уређивао књижевни додатак „Свет књиге” 
(1995-2005), а сада је главни и одговорни уредник Књижевних но-
вина. Једно време био је на новинарској специјализацији у Немач-
кој, а као лектор на Универзитету у Лајпцигу (1978–1982).

Објавио је збирке песама: Заумице (1976), Записи (1999), Чворови 
и узлови (2006) и Божје семе (Господово семе), двојезично издање на 
српском и македонском језику (2007), као и изабране песме на бу-
гарском језику Сунчева падина (Барна, 2010); студију Лужички Срби и 
Југословени – узајамне литерарне везе 1840–1918 (1995) и Код Лужичких 
Срба (1997), избор путописа српских аутора. Објавио је и путопи-
сну књигу У лепој домовини Лужичких Срба (2009). Аутор је књига 
књижевнокритичких и есејистичких радова: Критике и комента-
ри (2004), Раздаљине и близине (2006), Кроз времена и књиге (2007) и 
Ослонци и укрштаји (2010). У листовима и часописима објавио је 
више стотина књижевних текстова. Преводи са лужичкосрпског и 
немачког језика. Између осталог, превео је две књижице лужич-
косрпских бајки: Три красна прстена и Лепа и ружна девојка (2002). 
Песме и други књижевни радови преведени су му на десетак стра-
них језика, а заступљен је у домаћим и иностраним прегледима и 
антологијама српског песништва. Добитник је више награда, међу 
којима међународне награде Арка и награде Савеза писаца Бугар-
ске, на песничком фестивалу „Славјанска прегратка” („Словенски 
загрљај”), у Варни, 2009. Члан је Удружења књижевника Србије и 
Удружења новинара Србије.
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Милица Јефтимијевић Лилић

ЉУБАВ ОВА

нужна је као живот:
нит знамо кад се заче
нит куда води
ни шта је снажи.

Љубав ова између мене и тебе
тешка је као сидро:
нит знамо зашто тоне
нит шта је држи
ни куда тече.

Љубав ова између тебе и мене
плаха је као киша
нит знамо откуд дође
нит шта је носи
ни зашто буја.

Љубав ова између тебе и мене
нужна је као живот
тешка је као сидро
плаха је као киша

Превео на италијански: Драган Мраовић
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Милица Јефтимијевић Лилић рође-
на је 28. 8. 1953. у Ловцу код Бањске 
на Косову и Метохији, у Србији. За-
вршила је Филозофски факултет у 
Приштини, а магистрирала на Уни-
верзитету у Београду и стекла звање 
магистар филoлошких наука. Била 
је професр на Универзитету у При-
штини, уредник у ТВ Београд. Обја-
вила је збирке песама: Мрак, избавље-
ње (1995), Хибернација (1998) Путопис 
коже (2003.), Чарање (2007), збирку про-
зе Сиже случаја (2002), Одвијање свитка 
(2009), као и књиге критика: Поетика 
слутње (2004), Епистемолошка осве-

тљавања (2007), Критички корени и домети (2011.), Егзактност тајне 
(2012).

Пише и приче за децу које су објављиване у Дечјим новина-
ма, Јединству и другим гласилима. Добитник је награда: Награде за 
причу листа Јединство 1989, Григорије Божовић, Лазар Вучковић 2004, 
Песничка повеља Соколица за укупни допринос култури Косова и 
Метохије  2006, Змај Огњени Вук 2008, Кондир Косовке девојке 2009, 
Бронзани Орфеј 2010, Повеља рашких духовних свечаности за медијски 
допринос, Златни беочуг за изузетан и трајни допринос култури 
Београда, Сретењска повеља 2011, Златна значка 2012.

Песме и критике су јој преведене на: руски, енглески, фран-
цуски, мађарски, македонски, турски, шведски, пољски, немачки, 
арапски, италијански. Потпредседник је Удружења књижевника 
Србије, члан Књижевног друштва писаца Косова и Метохије, члан 
Удружења новинара Србије.
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Радомир Уљаревић (Црна Гора)

ЈАБУКА ЈЕ ГОРКА

Чекам свемирски брод у истом правцу
Из кога долазим 

Сена тече у једном 
Париз у другом правцу

Обе реке уливају се истовремено 
Једна у другу

Нема на видику никога 
Нико се скрио нигде

Паралелно са својом особом
Тече одбегла свест

Нeко се шћућурио негде
Јутрос је било исто као јутрос

Пасе трава саму себе
Тако расте глад

Сена тече час у једном 
Час у истом правцу

Прелазим из пакла као након молитве
У рајске вртове да не окусим јабуку

Превео на енглески: Лазар Мацура



56

Радомир Уљаревић је рођен 28. или 29. априла 1954. године у Рав-
ним Гомилама, село Горња Врбица код Билеће, Опутна Рудина, 
срез Вучедолски, општина Никшић, задња пошта Црквице.

Књиге: Мијена, Бритва, Прикупљање података, Примални крик, 
Преса, Зимски дворац, Двострука колевка, Предговор, Говори и чланци, 
Песме и преводи, Опис, Ни а, Неке ствари и остало, Црна кутија.

Портрет Радомира Уљаревића, рад Моме Капора
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Радивоје Рале Дамјановић

БЕЗ ЗАКЉУЧКА

Мисао о смрти
походи ме често

Одлазе
драги недоречени

Године
збрајам и одузимам

Вагам
Смисао и Бесмисао

Бесмисао 
претеже

Веру Наду Љубав
панично призивам

Премлад
о смрти размишљам

Престар
размишљам о животу

Превео на енглески: Лазар Мацура
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Радивоје Рале Дамјановић (1960) 
– песник, сатиричар, афористи-
чар, карикатуриста, књижевни и 
ликовни критичар, антологичар. 
Објављивао у домаћим и страних 
листовима и часописима, као и на 
програмима радија и телевизије. За-
ступљен у зборницима и антологи-
јама савремене сатире и поезије, као 
и каталозима савремене карикатуре, 
код нас и у иностранству.

Књиге: Стидак, афоризми (1996), 
Триптих о повратку, поезија (1999), 
Месец ме држи будним / The moon 
keeps me awake, двојезично српски/
енглески, хаику (2003), Јахање на ти-

гру, афоризми  (2010). Приредио антологију савременог српског 
афоризма, Ружа на Титанику (2002). Важније награде: Радоје До-
мановић, за сатиричну поезију – В. Плана, 1997, песничка награда 
Смедеревски Орфеј – Међународни фестивал поезије Смедеревска пе-
сничка јесен, 1998, Златна чивија – Југословенски конкурс за причу 

– Шабац, 1999, 2000 и 2001, Награда градоначелника Ashiya / Mayor of 
Ashiya Award – за традиционални хаику на Интернационалном ха-
ику фестивалу у Јапану, 2001; The Second International Haiku festa 2001, 
песничка награда Наш глас – Међународни фестивал поезије Сме-
деревска песничка јесен, 2005, прва награда за афоризам – Шабачка 
чивијада 2006, прва награда за афоризам – Крагујевац, 2007, Живо-
јин Павловић Жикишон – Параћин, 2008, Радоје Домановић, за најбољу 
сатиричну књигу – Београд, 2010, Светосавка повеља града Смеде-
рева, 2011. Секретар Међународног фестивала поезије Смедеревска 
песничка јесен (2002, 2003) и уредник неколико издања књига у еди-
цијама Златни кључ и Златна струна. Секретар и уредник Књижев-
ног клуба Смедерево (2004, 2005). Члан је Удружења књижевника 
Србије и Организационог одбора Међународног фестивала поези-
је Смедеревска песничка јесен. Био је покретач и уредник сатиричне 
рубрике Страга смедеревске Седмице и један је од уредника бал-
канског часописа „Афоризам” (Удружење балканских сатиричара 

„Јеж”, Београд). Написао је, припремио и уредио бројне каталоге и 
отворио многе уметничке изложбе. Учесник, организатор и меди-
јатор књижевних вечери и културних програма домаћег и међуна-
родног значаја. Превођен на енглески, руски, шпански, јапански и 
македонски језик. Живи у Смедереву.
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Захарије Гало (Италија)

ЉУБАВ ПРЕМА СЛОБОДНОМ СВЕТУ

Мало оклевања и почињеш
да се заплићеш у формуларе
да скриваш на картици
визит карте
бродоломне риме.

Поново измишљаш свијене коре 
и скровишта рубина
с древним ритмовима,
отуђеним, згомиланим.

Наборана маска
мноштва бројева на мобилном,
опсесија утробе
и нестрпљивих ушију.

Кришом си препустио
детињство себи самом,
напустио  
усхићење оголеле нарави,
неспретно скривајући,
у шаловима дима,
смесу у настајању.

Ох! Очи...
очи и трагови, да дају одушка
фрагментима
маглених страхова.

Сада када реч гргољи
нескренута
због строге контроле,
у агонији тежиш земљи,
која шири једра у судбини,
и стремиш ка слободном лету
као застава
када лепрша на ветру.

Превео са италијанског: Драган Мраовић
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Захарије Гало, рођен у Суси, у 
Тунису, лекар-хирург, отац Италијан, 
а мајка Српкиња. Објавио је књиге 
поезије: Скривене речи, Гласови на 
ветру, Као пуж који воли прут (прва 
награда Међународног конкурса у 
Парми), Акамос и Печат потребе. Пи-
сао је есеје и чланке у многим листо-
вима и часописима, међу којима и Ла 
Вализа из Барија, где је и уредник. За-
ступљен у многим антологијама ита-
лијанске поезије.

Добио је многе националне и 
међународне награде, међу којима и 
угледне награде Луј Анжујски за своју 
уметничку, песничку и позоришну 

каријеру. Основао је групу за драматушко читање „Euterpe 2010” 
и пише за театар. Његова позоришна дела (Отац пасош, Пешчане 
душе, Вест, Веселе пуљешке трачаре, Кантата за Божић, Црвена кућа, 
Марија и Рамондело, Моја Молфета, Није његова нада, Праведник) 
изведена су у разним градовима Италије. Са Клубом УНЕСКО из 
Бишељеа учествовао је на Дану мира у Напуљу, на Тргу Светог 
Ђенара. Недавно је основао, у Бишељеу, у сарадњи с Асоцијацијом 
Гариво из Милана, Врт праведника целога света.
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Радомир Андрић

СТИСАК И КРИК

Стара запитаност у облику 
нових клешта: Зашто се Нешто 
претвара у Ништа и обрнуто

Стисак и крик без превише 
објашњења о неумитној 
одбрани од празнине душевне

Неко ће рећи: То је обрачун 
са својом сујетом пре сусрета 
Бога и човека рано ослепелог

То је још једна варка на путу 
пред пламеном неподмитним 
у погледу вечног губитника

Гори одједном у забрањеном 
именику на неколико језика 
одавно заборављених

Гори прерушен у сликама 
непристалим на равнодушно 
посматрање у часу када

сенке повију забрежје снено
Неко ће рећи: То је замицање
неповратно у честар заумни

у одговоре незасићене храном
између мучног саморађања
и брзог самопорицања између

слутње и непрозира у огледалу
где су самлевене кости именица
другачије изговорених – сутра 
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ПОТРАГА

Златно руно 
без обзира на свеколике 
чаровите моћи несумњиво 
мање вреди од узбудљиве 
потраге за њим

Уосталом о чему би 
међусобно причали и певали 
Аргонаути пре неминовног 
замицања у дубине 
мита непрозирног

Радомир Андрић (1944) дипло-
мирао је на Филолошком факул-
тету Универзитета у Београду. 
До сада је објавио низ песничких 
збирки које, сред његових мно-
гобројних делатности, потврђују 
оцену да је реч о правом савреме-
ном класику. У том смислу ваља 
истаћи бар две: „Бунари Радоша 
Модричанина” и „Вечера на сав-
ској лађи”, али и било коју другу 
његову књигу, од којих је свака 
преведена на више језика.

Његова поезија му је донела 
најугледније награде у земљи, као 
и неке од најцењенијих у ино-
странству. Са једнаким заносом 
бави се прозним стваралаштвом 

и књижевном критиком. Уређивао је више књижевних часописа и 
радио је као уредник за питања књижевности на државном радију.
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Драган Драгојловић 

СЕОСКА ЕЛЕГИЈА

Децембар. 
Кроз прохладну измаглицу 
провирује равнодушно сунце. 
Уплело се 
у гране без лишћа. 
Низ њих се слива 
бол године на умору.

У даљини лавеж паса 
и убога насеља нахерених кућа, 
палих ограда. Из ретких оџака 
дим се вије.

У овом тренутку
као да нема места
ни за реч, ни за мисао,
низашта сем за сузу
која неће канути 
ни из једног ока.

ИЗМЕЂУ ЈУЧЕ И ДАНАС

Између јуче и данас 
не постоји ништа,
ни пут који их повезује,
ни тунел, ни ходник,
ни стаза,
ни море,
ништа између јуче и данас
не постоји,

чак нема ни ограде
на којој би птице могле да певају,
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на коју бисмо могли
да окачимо слике света 
који нестаје.

Драган Драгојловић рођен је у Срби-
ји. Завршио је Економски факултет у 
Београду, где је и магистрирао. Обја-
вио је преко двадесет књига песама на 
српском језику, од којих неке у по више 
издања, као и три књиге изабраних пе-
сама. Један је од најпревођенијих срп-
ских песника, не само своје генерације. 
Објављена му је двадесет једна књига 
на страним језицима, међу којима и че-
тири књиге изабраних песама. У књи-
жевној периодици више земаља, од 
Канаде и САД до европских земаља и 
Кине објављиване су му песме, често на 
истакнутим местима, све до насловних 

страна. У иностранству је објављено више приказа његових књига. 
Књиге су му објављене у САД, Аустралији, Швајцарској, Немачкој, 
Италији, Румунији, Грчкој, Македонији, Турској, Кини и Индији. 
У неким од ових земаља објављено је по неколико његових књига. 
Једна је штампана на албанском, на Косову, у време Југославије. 
Поред поезије, објавио је и четири романа, неки у више издања, 
три књиге прича, три романа и књигу прича за децу. Током 2009. 
боравио је на студијском боравку у Америци два ипо месеца. Исте 
године изабран је за редовног члана Европске песничке академије. 
Добио је више значајних домаћих награда, као и три признања у 
иностранству. Преводи поезију са енглеског. Ради као управник 
Задужбине Иве Андрића.
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Асис Санјал (Индија)

УКРАСИ 

Много звезда светлуца на небу
Као уцветали љиљани у плавој тами
Осећам се изузетно уморним
Као да сам починио много грешки
Никада нисам загрлио ону која ме је стварно волела 
Трагао сам другде за мелемним задовољством 
Мојих жеља.

Асис Санјал један је од највећих писа-
ца Индије. Рођен је у Муменсингу, да-
нас Бангладеш, 1938. У Калкути је 1968. 
године организовао прву свеиндијску 
конференцију песника. Био је врло ак-
тиван у књижевном животу Индије. За 
књигу Екхон Татхагата добио је прести-
жну Кала Бхарати награду. Проглашен 
је 1988. године за националног песника 
Индије од стране Владе Индије. Обја-
вио је више од сто тридесет књига на 
бенгалском и енглеском језику. Сада је 
председник Светског песничког фести-
вала у Калкути. Песме су му превођене 
на више језика. Његова књига песама 
објављена је 2010. године у библиотеци Меридијани Смедеревске пе-
сничке јесени.

Превод са енглеског и белешка Драган Драгојловић
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Ристо Василевски (Македонија–Србија)

ПРЕСКОЧЕНЕ СТРАНИЦЕ

Прескочене странице су као
прескочене слике, као прескочени
делови живота у којима се нешто
догађало, чак веома важно, али
није имало судбину да иза себе
остави траг, важан за друге

Прескочене странице су језичци 
пламена на ломачама, деонице путева 
којима бесомучно хрле точкови
цивилизације, не обраћајући пажњу
на њих – гледајући само свој циљ

Прескочене странице су моји
рукописи, готово деца, које су
прогутали погрешни потези прстију
на тастатурама постојања, освете мишева
због њиховог бесомучног померања 
по истој равни, или виши налог да се 
нестанком тока струје све пресели у 
прошлост, без остварене будућности

Прескочене странице су, можда, 
вољно ослобађање од нечега, чување 
ствари само за себе, брисање што може
неког тешко да оптужи или ослободи, 
казна која се не дâ 
ни на који други начин одслужити.

Прескочене странице су садржај који смо 
дубоко проживели, због чега није хтео 
с нама даље, управо због нас самих

Прескочене странице смо многи од нас,
које време није хтело да примети и прихвати!

Струга, 26. август 2012.
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ВАЛЕРИЈЕВ ГРОБ

Каже песник Коља Мићевић:
„Сутра идемо на Валеријев гроб;
зваћу тамо и његовог потомка” –
правог чувара његове извесности.

Видео сам Полов лицеј,
ходао улицом с његовим именом,
али како да идем на гроб
живог песника?!

Ноћас нећу да спавам!
Слушаћу галебове
да, можда, препознам његов глас,
пробдећу део живота
да сутра све о другима мудро прећутим,
о себи ништа не кажем,
да се пред њим не постидим.

Па, зар живот није само поезија
коју тек понеко вешто запише
и не понесе са собом у гроб,
зар смрт није само нада
да се још негде живи,
а не оставља никакав траг?

Сутра ће Валери сâм знати
чему сва моја сутрашња ћутња!

Сет, Француска, 27. 07. 2012.
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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 при-
знања 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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Славомир Гвозденовић (Румунија)

КОРЊАЧА СИЛАЗИ НА ДУНАВ

Полако, лагано
цео свет као да као има
између зрна и корена
између врбових свирала
између мајчиних очију
ту још застане мало
онда 
као кроз мој и твој сан настави

има нечег у тој њеној журби
у том љутом крету
у темељном померању

у тој метафизици мира

има од свачег помало
сунца
времена
наде, илузије

и мене и тебе
у том померању света има
на грбачи, у мудром ношењу огњишта
и Патријарха 
и Доситеја
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ДОВОЉНО МЛАД

Излазим довољно млад из Доситејевих књига
из Писма Харалампију
из провидних рукописа, куће, загонетке
сав пртљаг ми у мрком перу
којим повлачим по рељефима хартијиним 
као столар, замишљен длетом, по библиотекама будућим

и довољно млад излазим из Совјета
здравога разума
луди калфа баснописац
заогрнут дубоким кристалом 
уносим крв своју у есеј о заласку
и светлости 
у браву велике Хумке слажем 
по вождов мали бунар из ког допире одјек
као урлик мора низ сумраке:
востани, Царице 

довољно млад
излазим из толиког века
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Славомир Гвозденовић, рођен 1953. године у Белобрешки (Ру-
мунија). Дипломирао српски језик и југословенске књижевности 
на Универзитету у Букурешту, где је докторирао 2000. године на 
поезији Васка Попе. Члан је Савеза писаца Румуније, а од 1989. и 
почасни члан Удружења књижевника Србије. Члан је Удружења 
књижевника Српске, од оснивања. Суоснивач је Вукове задужбине 
1998. За члана сарадника Матице српске изабран је 1995. Оснивач 
је Подружнице УКС у Темишвару, где живи и ради.

Главни је уредник темишварског часописа „Књижевни жи-
вот”. Друштвени је и јавни радник српске националне мањине 
у Румунији, више година био је српски посланик у Парламенту 
Румуније, а данас је председник Скупштине дијаспоре и Срба у 
региону. За своје национално и политичко ангажовање добио је 
државна признања Румуније и Србије, од којих издвајамо наци-
оналну награду „Слободан Јовановић” коју му је доделила Влада 
Републике Србије, и Орден Вука Караџића. 

Објавио је 30 књига поезије, од којих издвајамо: Лирика (Кри-
терион, Букурешт 1981), Уџбеник о видаревој кући (Критерион, Буку-
решт 1988), Подвлачење црте (Просвета, Београд 1988; избор), Српска 
молитва у Темишвару (Светови, Нови Сад 1991), У кући са огњем и 
ледом (Просвета, Београд 1995), Црњански у Темишвару (Просвета, 
Београд 2002; изабране и нове песме; предговор: Срба Игњатовић), 
Die Schulen von Alexandria/ Александријске школе (Смедеревска песничка 
јесен, „Меридијани” 2005; избор поезије, српско-немачко издање; 
на немачки превела: Ерика Шарф), Fragment despre adjective descrip-
tive (Одломак о описним придевима; Хестија, Темишвар 2007; на ру-
мунски превео Лучијан Алексиу), Колико Косова у мени (Темишвар 
2007; ауторово издање)

Приредио је у Румунији и Србији десетак антологија срп-
ске књижевности. Заступљен је својом поезијом у више десети-
на српских, румунских и европских антологија, као и у српским 
уџбеницима. Преводи српску и румунску поезију, а превођен је 
на десетак језика. Добитник је више значајних књижевних награ-
да у Румунији и Србији, између којих: „Бранко Миљковић” 1988; 

„Шушњар” Удружења књижевника Српске 1995; Награда Темиш-
варске подружнице Савеза писаца Румуније 1995; Национална на-
града Савеза писаца Румуније 2000; „Драгиша Кашиковић” 2004; 
Награда и крст „Арсеније Чарнојевић” Министарства за дијаспору 
и Удружења књижевника Србије 2005.

Године 2007. добио Награду Савеза писаца Румуније и града 
Темишвара за целокупно дело.
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Алок Бандјопадјај (Алок Кумар Банерји) (Индија)

СПЕЦИЈАЛНА ПЕСМА О ВИНОВОЈ ЛОЗИ

Виноград
Моја екстаза налази уточиште у топлим брадавицама 
сличним сочном грожђу
Морнар који је залутао на крају открива топле контуре сањане
Девојке
Неизбежна се туга спушта низ њен баршунасти стас
Бенигна ноћна жеља потпуно успаљује моје удове
Приближавамо се
Претећи знак наднет је над узнемирени пупољак
У воћњаку још опаснији виноград постепено зри
Дубоко чулна свечаност започиње.

Алок Бандјопадјај (Алок Кумар Банерји) 
пише песме више од четрдесет година и 
важно је име у бенгалској поезији. Пише и 
есеје, а бави се и превођењем. Његове пес-
ме преведене су на енглески, хинду и марат 
језик. Учествовао је и читао поезију на мно-
гим књижевним фестивалима у Индији и у 
Бангладешу.

Превод са енглеског и белешка: Драган Драгојловић
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Олга Пањкина (Русија - Македонија)

ОХРИД У ПРОЛЕЋЕ

илири, самуило, весло, рачве и алас, 
пролећни сонет, учен до касне уре,
оно што беше некад давно је однео талас,
а остало је оно што није могло да умре

ромеји и грци тројанског коња одводе
низ друм егнатијски, којим ходише многи, 
кунући неравнине и бразде пуне воде 
и оне коњске тврде, несавитљиве ноге

остаде рибљи пљесак и птичји хор
купинова глагољица што се рони
и бесконачни тихи разговор
на деизисној мерној икони

и светлост лампе што лелујавом се чини
громаде горја што једва да поглед скрећу
на нас изнемогавше у топлини
неиздрживе до несвестице среће

остадох и ја, мада давно отидох
из тог пролећа што место лету спрема
и стидљиви цвет багрема и слатко вино
и оно, за шта имена на свету нема



76

ГУБИТАК КООРДИНАТА

тај лопов мебијус свет нормалан уврну цео 
пресавивши у квадрат лист из нечије свеске 
град на обали мора и високо планинско село
уопште не беже само играју жмуре и пецке

сваки од њих остаде тек тачка оловком плаха
ситни кружић на карти – то је картографски дил:
карта им није ишла и бацили су без даха
стари као лепезу и узели нови шпил

у виру координата све је завртложено
адресе пут до куће заборављен на аутопилоту
неће пронаћи нико ни осврнута жена
поглед бацити неће као у причи о лоту

истине ради рецимо – то говори о многом: 
и да сву земљу обиђе лот жену познати неће
а сав превијен од смеха топћући левом ногом
мебијус лист свој гужва и баца у корпу за смеће 

Олга Пањкина, песник и преводи-
лац 1980. завршила славистику на 
филолошком факултету Московског 
државног универзитета Ломоносов 
са одличним успехом. Од 1985–1989. 
радила је као главни уредник и пре-
водилац у Државном комитету СССР 
за радио и ТВ у Одељењу информа-
тивног радио програма за Југослави-
ју. Од 1994–2011. била је преводилац 
у Амбасади Републике Македоније 
у РФ. Предавала је македонски језик 
на Међународном словенском инсти-
туту у Москви, водила курс „Језик и 
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култура Македоније” у Државној академији словенске културе. У 
средствима јавног информисања објављује материјале о македон-
ској књижевности и култури.

Више пута је учествовала на Међународном семинару маке-
донског језика, књижевности и културе у Охриду, као и на науч-
ним конференцијама и дискусијама на тему филологије. Научно 
интересовање Пањкине везано је за област савременог македон-
ског језика, а пре свега за лексикографију, теорију и праксу књи-
жевног превода.

Преводи поезију са словенских језика на руски. Са македон-
ског језика превела је поезију преко 80 песника.

У преводу Олге Пањкине објављени су романи: „Велика вода” 
(2007) Живка Чинга, „Пиревина” (2008) Петра М. Андреевског, 

„Време коза” (2010) Луана Старове, „Мржња – дубоко” (2010) Дра-
гице Најческе, „Пупак земље” (2011) Венка Андоновског, „Змијска 
невеста” (2012) Владе Урошевића, „Роман 21. века” (2012) – одлом-
ци из десетак најпопуларнијих роман савремених македонских 
аутора.

Свет су угледале и три прве књиге њеног пројекта „Библиоте-
ка македонске књижевности”: „Приче македонских писаца” (2009), 

„Савремена македонска драма” (2010), „Савремена македонска по-
езија” (2011) – за сада најрепрезентативнија издања македонских 
прозаиста, драматурга и песника на руском језику. 

2001. организовала је Македонски културни центар, чији је 
основни циљ удруживање грађана које занима македонска култу-
ра, историја и језик. Пањкина је члан Московске градске органи-
зације Савеза писаца Русије, почасни члан Удружења књижевних 
преводилаца Македоније.

Лауреат је II међународног фестивала словенске поезије Пе-
вајућа писмена (2010), Златно перо (Македонија, 2010), књижевне на-
граде А. П. Чехов (2011), Глигор Прличев (Македонија, 2011), медаље 
Грибоједова (2012), Медаље Македонске академије наука „Блаже Ко-
нески” (2012) и др.
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Милован Марчетић 

ДВОЈНИЦИ

У гротлу велеграда, што окупља милионе
Непознатих људи, некога кога знаш
А близак ти није, месеце, целе године
Нећеш да сретнеш док не набасаш, 

Само игром случаја, на њихове двојнике, 
Који ти се укажу у приликама различитим,
Па у свести својој упоређујеш слике
Оригинала с тим копијама очитим.

Ономад у шетњи дуж најдужег булевара,
Кад си застао испред неког излога,
У стаклу ти се указа позната тиквара
Из младости давне, из старог краја твога.

Стајао си јуче у холу хотела, 
Испред рецепције, и видиш: иза пулта
Одавно је засела, јаје скоро снела
Љубав твоја прва, љубав она нулта. 

Или онај месар што му јутра раног
Одлазиш у радњу да бифтека отсече 
Личи ти сасвим на академика знаног 
Што си га на телевизији гледао предвече. 

У аутобусу спором, људима крцатом, 
Видиш крај прозора, на последњем седишту,
Зврндова оног што ти је једном
Подвалио нешто, још у обданишту.

Недавно си гледао славнога Де Нира
У филму о оном лудаку таксисти
А јутрос на зебри из таксија ти свира
Из филма тог таксиста тај исти. 

Из школских дана ти још у свести
Доситеја носиш и Вука Караџића,



У
Ч

ЕС
Н

И
Ц

И
 Ф

ЕС
ТИ

ВА
Л

А

79

79

а ево, видиш их, не дај се помести,
једног уз рибу, другог крај пилића.

Нису ни Бог, еволуција, природа, 
Лик јединствен давали свим људима,
Већ су по трагу визуелног кода
Правили људе сличне једне другима.

Или је то зато да људски род би
Доказ мајсторства био Створитеља
По оној његовој с вечношћу погодби
Да проноси ликове до временског бескраја.

Милован Марчетић (Приједор, 1953), 
песник, приповедач, уредник. У Србији 
живи од 1976, а од 1979. године у Београ-
ду, у којем је студирао Општу књижев-
ност са теоријом књижевности. 

Досад је објавио књиге песама: Дан 
двадесет хиљада паса (1982), Начини иш-
чезавања (1986), Без имена, без лица (1990), 
Ратно острво (2000), Мера душе – иза-
бране песме (2002), Ташкент (2006), Jeux 
d‘adultes (Игре одраслих) – изабране песме 
у француском преводу (2008), Иза затво-
рених очију (2010). Песме су му уврштене 
у антологије и превођене су на десетак 
страних језика, а за већину књига је 

и награђиван. Књиге прича: Животи песника (1996), Мој Холивуд 
(2000), Прво лице (2003) и Записи на снегу (2012). И књиге прича су 
му награђиване, а приче уврштене у антологије савремене српске 
приче и превођене на стране језике. 

Приредио је књигу Земаљски дугови (2012), састављену од 30 
прича савремених српских и једниог аргентинског приповедача, у 
којима је главни јунак Иво Андрић. 

У статусу слободног уметника последњих седам година уре-
ђује Београдски књижевни часопис, а раније је уређивао Књижевну реч, 
Реч и Књижевност. 
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Хелен Сорагхан Двиер (Ирска)

ДАВАТИ И УЗИМАТИ У ВИЈЕТНАМУ

Дала си му своју привлачност
Твоју девојачку виткост
Твој осмех.
Он ти је дао
Вијетнамско-америчко дете.

Када су војници отишли
Он вас је оставио тамо
Да је одгајаш сама.

Годинама касније
Он поче да мисли
како не жели да се његова ћерка
Потуца
По сокацима у Сајгону.

Вратио се и одузео ти је
Једини поклон који икада ти је дао –
Само зато што може.

Превела са енглеског: Наташа Бајић



У
Ч

ЕС
Н

И
Ц

И
 Ф

ЕС
ТИ

ВА
Л

А

81

81

АВГАНИСТАН

Она је послала анђеле
Да заштите га
У Авганистану.
Папирнате анђеле
Са златним ореолима
Да чувају га од зла.

Ноћ пре него што је отишао
Они су изабрали име
За њихово дете
Анђелина за девојчицу
Џејми, по његовом оцу,
Ако би им беба била дечак.

Када су јој донели
Вести 
Она је само чула речи
Бомба на путу,
И знала да боља половина
Њеног живота је нестала.

Она промрмља
Кроз замућење сузе
Где су били анђели?
Где су били?
Где?

Превела са енглеског: Наташа Бајић
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Хелен Сорагхан Двиер била је председник Савеза књижевника 
Ирске три мандата, члан управног одбора Ирске агенције за ли-
ценцирање ауторских права и Центра ирских књижевника и дуго-
годишњи члан Ирског ПЕНА.

Њена поезија и проза објављиване су у Ирској и Енглеској, и 
освојале награде у обе земље. Поезија је њена прва љубав. Њене 
песме такође су емитоване на ирском националном радију и укљу-
чене у најпродаваније антологије. Њена поезија је преведена на 
многе језике (румунски, италијански, хинду, српски...) и емито-
вана на румунском радију и телевизији, норвешкој телевизији, а 
потом објављена у Италији и Канади. Радови су јој филмовани и 
у Аустралији.

Учесник је и сарадник многих фестивала.
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Бенедикт Дирлих (Немачка)

ДОЛАЗАК У Н.

Обоје смо могли видети како се љигава хоботница
Уплашила прљавштине бара
Твоја рашчупана коса вијори се ка следећем селу
Ми стижемо лутајући сумрачним пољским путем 

Кроз крцкање јаворових грана чујемо
Кораке дрвећа како чврсто гази по месечини
Небо спушта своје тамноплаве очи 

На сланом трагу твојих уста
Мој језик тепа слогове са ветреним дечацима
Они се водоравно враћају у равницу где 
Са ударом звона занеме

Ако тама удари дванаест пута хоће ли нас
Привући ишчезло место
Пре но што смо стигли отишли смо од куће

О НАМА

У име трећег
који је без срама посматрао, у име четвртог
који се љубазно искрао - 
морам ти рећи да нисмо били сами
док смо лежали на зеленом брду
кад смо се волели у близини пет храстова - 
а онда је наступио крај за сва времена:
крај самоће у сред крајолика
у коме никада нисмо само
нас двоје сами

Превео са лужичкосрпског Јан Красни 
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Бенедикт Дирлих рођен је 1950 у Но-
вој Вјеској (Ноwа Wјеска) у Лужицама у 
Немачкој. Након Српске Школе у Рекел-
вицу и бискупског семинара у Шенајху 
код Берлина почиње студије католичке 
теологије у Ерфурту које убрзо напушта 
да би матурирао у гимназији у Карл-
Маркс-Штату (данашњи Кемниц) и за-
послио се након тога у Српско-Немачком 
позоришту у Будишину. Студије театро-
логије завршава 1980 у Лајпцигу. После 
политичких промена у бившој источној 

Немачкој активан је у Лужичкосрпском Народном већу, а од 1990 
је одборник Социјалдемократске партије Немачке у скупштини 
Саксоније где је био члан радне групе за израду устава савезне по-
крајине Саксоније. Дирлих је тренутно председник Српског Саве-
за Уметника и члан Саксонског Сената за културу. Од 1995 до 2011 
био је главни уредник Српских Новина, највећег лужичкосрпског 
дневног листа.

Добитник је више награда као што су Уставна медаља Сак-
соније за заслуге у српској заједници и највећа лужичкосрпска по-
етска награда „Чишински” коју додељује Савез Лужичких Срба 
Домовина. 

Аутор је бројних књига поезије које су преведене на многе 
стране језике и заступљене у антологијама. Осим поезије пише и 
прозу – бајке и приповетке, а бави се и преводом.

Избор из дела: Der Tiger im Pyjama / Tiger w nócnej košli (2012)
Cyblowe suknički (2008), Widźu nana, widźu mać (2007), Stysk wyska 

(2006), Wobraz ze skibami (2001), Wotmach womory (1997), Fijałkojty čas 
(1996)
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Градимир Стојковић

ДРУГА

Копни снег на брду
пуца лед на реци
гомилају се санте на рукавцу
иза окуке

Хајдемо, сине, 
то нам се пролеће најављује

Не могу, оче мој, мрак је још у соби

Јавља се кос са још оголеле гране 
ено и сеница безмало питома
зоба мрвице хлебне 
зиму смо преживели још једном

Хајдемо, сине, 
ено Сунца – дозива бујице пролећне

Не могу, оче мој, мрак је и даље у соби

Отворио сам прозоре
види небо: 
колико ли је! 
таквог га никада нисмо гледали 

Ево сине руке мајчине
и руке моје 
заједно ћемо 
пролеће нас призива

Не могу, оче мој, мрак је 
у мени
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ТРЕЋА

Никада нећемо моћи
заједно
да старимо

Моја година
није твоја

Никада нећемо моћи
заједно 
да се будимо

Мој дан
није твој

Никада нећемо моћи
заједно
да памтимо

Мој тренутак
није твој

Па због чега ми онда 
пружаш руке
у загрљај
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Градимир Стојковић рођен је 3. марта 
1947. године у банатском селу Мраморак. 
Студирао на Факултету политичких наука 
(журналистику) и Педагошко-техничком 
факултету. По занимању књижевник. Жи-
вео је у Вршцу, Панчеву и Београду, а сада 
живи у Брестовику. 

Књиге песама: Потомак равнице, Туђа 
врата, Скупо доба, Песме, У овом шашавом жи-
воту, Плава постеља, Ко се овде фолира, КБСЗ 
историја, Мала хришћанска песмарица, Пан-
тологија за децу и Потомак равнице - избор 

песама. Романи: Рат Новаков и мир (награда Драгојло Дудић 1982. го-
дине), Хајдук у Београду (награда за најбоље књижевно дело намењено 
младима Политикин забавник 1985. године), Хајдук против ветрењча, 
Хајдук са друге стране (награда за најбоље књижевно дело за децу Невен 
1991. године), Све моје глупости (награда за најбоље књижевно дело за 
децу Невен 1995. године, награда дечјег жирија Доситејево перо за 1997. 
годину), Желим, Буба, Копао сам дубок зденац (награда дечјег жирија До-
ситејево перо за 1998. годину), Хајдук на Дунаву (награда дечјег жирија 
Доситејево перо за 1999. годину), Први, Хајдук чува домовину (награда 
дечјег жирија Доситеј за 2000. годину), Хајдук остаје Хајдук (награда 
дечјег жирија Доситеј за 2001. годину), Хајдук у четири слике (награда 
дечјег жирија Доситејево перо за 2002. годину), Хајдук из Београда (на-
града дечјег жирија Доситејево перо за 2003. годину), Сан (награда Ве-
черњих новости Гордана Брајовић за најбољу књигу намењену деци 
у 2002. години), Хајдук по Хималаји, Маја у облацима (награда Змајевих 
дечјих игара Раде Обреновић за најбољи роман намењен младима у 2005. 
години), Радуј се, младићу, Свако мора једном и Ја као ти-ти као ја. Збир-
ка приповедака: Оно време (награда дечјег жирија Доситеј за 1997. го-
дину) , Саставни део живота и Врло кратко: имам једну тајну (диплома 
Мали принц за најбољу дечју књигу у региону 2010. године). Избор 
поезије и прозе: Једном ја тако/Главом кроз зид, (Не)успела шала („Сребрно 
Гашино перо” за најдуховитију 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 по-
езију; Матија Бан 1998. године за књижевно стваралаштво; Змајевих 
дечјих игара 1998. године за стваралачки допринос изразу у књижевно-
сти за децу; Златно Гашино перо 1999. године за укупно стваралаштво; 
Златно звонце популарности - Нови Сад, 2004. године; Златни кључић 
Смедеревских песничких јесени за 2007. годину и Змајев песнички 
штап Змајевих дечјих игара 2008. године.
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Драган Мраовић

ЧИНЦИЈА

Памтим Чинцију, сусрет чудан,
Милано спава, а ја још будан.

Она, тек цвет расцветали.
Ја већ пламен распламсали.

Све се деси у дан тихи, и би још тише,
она и ја нисмо се видели никада више.

Она је остала италијанска ружа,
што замириса на српског мужа.

Лепо је било знати, баш од првога трена, 
да смо она и ја имали тек два три катрена.

Она је зато остала сан леп, да се увек само сања,
јер у три дана не би времена за друга леповања.
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МАЈКА НАД МАЈКАМА

Био један што је често лајао:
„Ћуј, мајку ти божију…”

Сотона није обожавао 
Мајку над мајкама,
Песму над песмама.

Нека мајка родила је и ту ништарију.
Ваљда ни ту своју није штовао,
кад је тако грајао.

Мајко над мајкама,
пред Тобом сам клекао
да се кајањем излечи 
ум којим сам слушао
те безбожне речи.

Мене ће, мним,
грешног да обасја
светлост Твоја,
а што је сада с њим
само Сотона зна.

Не бојим се, већ желим.
Твоме лику се веселим.

(О)ПОРУКА

Господо,
важно је бити на власти, 
док сам ја жив.

„После мене и потоп!”
Тада и ви штрпните нешто,
макар се поклали међусобно.

Славите мртве сведоке времена.
Уз живе, мање бисте лагали.
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Лакирајте копита и репове
да вас не препознају.

Звезде урезујте 
само на чело.
На гроб,
никако.

Господо,
после мене,
признајте и ви,
бар нешто.

Али, слутим,
бићете исти,
као и данас,
увек за туђе.

Јер, нисам ја владао,
што сам овакав,
већ зато што сте ви
такви.

Не заносите се,
смрт све поравна.
Чак и вас.

Памте се добротвори, 
а још више злотвори.
За вас не знам,
али,
мене ће запамтити.

Господо,
сада када сам малчице мртав, 
знам да мртви не васкрсавају.
Добро је то за вас,
јер не би вам
опростили.

(У Београду, у 21. веку)
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Драган Мраовић, песник и преводилац 
(1947., Нови Сад), завршио Филолошки 
факултет у Београду, Одсек за италијански 
језик и књижевност и француски језик. Пише 
за децу и одрасле и преводи са француског 
и италијанског као и на италијански језик. 
Објавио је укупно 148 књигa, од чега 
19 ауторских књига (пет у Италији на 
италијанском језику) и 129 књига превода (54 
на италијански, у Италији, 73 са италијанског 
на српски, и 2 са француског). Објављивао у 
многим домаћим и иностраним часописима. 

Заступљен у зборницима и антологијама у земљи и иностранству.
Добитник прве награде Бодини за поезију у Барију, 1989, и 

многих других признања у Италији, затим награде Микина чаша 
књижевне колоније у Сићеву, 1993, и признања Домановићевих дана 
сатире у Београду 1995, Октобарске награде за књижевност Града 
Београда за 1996, Златног беочуга Културно просветне заједнице 
Београда за трајни допринос култури за 1999., Вукове награде за 2004. 
и награде Павле Марковић Адамов, за животно дело, 2005. године 
(Сремски Карловци). Одликован je, 2010. године, руском медаљом 
Николај Фјодорович Фјодоров и Витешким крстом руске Асоцијације 
витезова. Одлуком Владе Републике Србије, донетој децембра 
2011., добио је Признање за врхунски допринос националној култури. 
Заступљен је у енциклопедији личности Новог Сада, члан ре-
дакције књижевног часописа Ла Вализа из Барија. Превођен на 
италијански, енглески, јерменски, румунски, бугарски, шведски 
и грчки језик. Члан Удружења књижевника Србије и Удружења 
новинара Србије. 

Превео и објавио више од две стотине домаћих аутора у 
Италији и више од стотину италијанских писаца у Србији и Црној 
Гори, у књижевној периодици. Међу његове значајније књиге 
превода са италијанског спадају Божанствена комедија Дантеа 
Алигијерија, избор и превод дела Ђакома Леопардија Почивај заувек 
уморно срце моје, затим Декамерон Ђованија Бокача, Исус из Назарета 
папе Бенедикта Шеснаестог, поема Габријела Д’Анунција Ода 
народу српском, први пут преведена у целини на српски језик. 
Такође су значајни некњижевни преводи Историја филозофије 
права Гвида Фасоа, Демократија, шта је то?, Ђованија Сарторија, 
Анатомски атлас са физиологијом, Адријане Ригути и групе ауто-
ра. Од превода на италијански треба поменути књиге Десанке 
Максимовић, Бранка Миљковића, Милоша Црњанског, Милова-
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на Витезовића, Љубивоја Ршумовића, Матије Бећковића, Душана 
Ковачевића, Љиљане Хабјановић Ђуровић, Драгомира Брајковића, 
Горана Ђорђевића, Братислава Р. Милановића, Србе Игњатовића, 
монографију Манастира Дечани, монографију Манастира Хилан-
дар, итд.

Био је преводилац, новинар, директор у Застави, уредник 
у Културно-просветној заједници Београда, генерални конзул 
СРЈ у Италији, професор италијанског језика и књижевности 
у првој српској Гимназији у Сремским Карловцима, доцент 
на Филолошком факултету Универзитета у Барију, у Италији, 
коментатор Радио Ватикана за Балкан. Редовни је сарадник 
италијанског геополитичког часописа Евроазија из Парме и члан 
његовог Научног савета. Дописник је дневног листa Ринашита 
из Рима. Уредник је у српском геополитичком часопису Нација и 
стални сарадник и колумниста Геополитике и Печата из Београда. 
Колумниста је дневног листа ДАН из Црне Горе. Председник је 
Одбора за међународну срадњу Удружења књижевника Србије. 
Главни и одговорни уредник је Песничких новина. Живи у Земуну.
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Прошот Калами (Иран)

У СЕЋАЊУ ОДЈЕКУЈУ КОРАЦИ

Полу Делвоу и Т. С. Елиоту

„Никад га не испуштај из вида”
„Никад га не испуштај” 

У сећању одјакују кораци
Низ ходник којим нисмо пошли
Према вратима која никада нисмо 
отворили1

„Никад га не пуштај напоље” 

Видик је био слеп кад се април појавио 
увеличан Видик је био увелико слеп 

„Она није никада, знаш” 

Време прошло и време будуће 
Оно што је могло да буде и оно што је 
било Показују на једну страну.2 

Видик је био слеп кад је он ударио 
Видик је био златан кад је он 
ослепео

„Она га никад није пустила,није никада!” 

Мај виде да жене долазе и 
одлазе Причајући о Микеланђелу3

Април је био слеп
А несвесно је било битан део модерне 
уметности И мртвац је дисао
Она га је држала чврсто 
Гурала га је 

1 Четири квартета, Т. С. Елиот
2 Четири квартета, Т. С. Елиот
3 Љубавна песма Џ. Алфреда Пруфрока, Т. С. Елиот 
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снажно И раскречила га 
јако 

„Никад га не испуштај из вида” 

Мај виде да жене долазе и одлазе
Низ ходник којим нисмо пошли
Шта је могло да буде? Она никад 
није, 

Април је ударио слепце

25. мај 2012, Тејт Модерн, Лондон 

ЗМАЈ

Уснулој Венери Пола Делвоа

Ти си гледао, ја 
видела Ти си видео, ја 
постала 
Ти си постао, ја дотакла 
Ти дотакао, ја процвала 

Додитривао си 
Додиривао си цват
Додиривао си везицу цвата

Ја сам потегла, ти цимнуо 
Ја цимнула, ти се окренуо

Остало је 
змај Којег никад ниси 
држао! 

26. мај 2012. Тејт Модерн, Лондон 

Превео са енглеског: Лазар Мацура
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У периоду од 1994. до 1997. Прошот 
Калами радила је као драмски писац и 
директор радија на Иранској државној 
радиодифузији (ИРИБ) и као преда-
вач по уговору у Ирану. Године 1998. 
добила је Награду публике за сликање 
пастелом у Уметничком центру Дејвис, 
Калифорнија. Докторирала је из обла-
сти опште књижевности и филма на 
Универзитету Калифорније у Дејвису. 
Др Калами је предавала на три кампу-

са Универзитета Калифорније: Берклију, Санта Крузу и Дејвису, 
а онда се преселила у Уједињено Краљевство да предаје на Одсе-
ку за англистику и драматургију на Универзитету Лафборо. Била 
је коредитељка кратког документарног филма о Лену Диксону, а 
тренутно снима два друга дужа документарца о мистичним ри-
туалима и сценским извођењима Јужне Азије. Објавила је доста 
чланака о светској кинематографији, у листовима као што су Си-
немаскоп, Међународни часопис хуманистичких наука и у годишњој 
свесци рубрике „Филмски фокус” часописа Радови Универзитета 
Вебер. У припреми је књига Ирански филмски баук: кинематограф-
ски еп једне нације (Iran’s Reel Spectre: The Cinematic Epic of a Nation) 
у издању Издавачког предузећа Чикашког универзитета и Сигал 
Калкута, у Лондону и Њујорку. Као професионални видеограф 
живих наступа, Прошот је сарађивала са Азијским друштвом у 
САД, производећи видеографију са више камера једног извођења 
у БАМ-у (Бруклинској музичкој академији), „Кал извођења” на УК 
у Берклију, у Центру Мондави на УК у Дејвису и Хорском реперто-
арском позоришту у Манипуру, Индија, као и са продуцентском 
кућом Наланда из Берклија и Калкуте и Малом сценом позоришта 
Барбикан у УК. Поред више од 25 огледа и чланака на персијском, 
др Калами је објавила и две збирке поезије, Lal-e Badakhsh и Daftar-e 
Douri, на персијском у Ирану.
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Мошо Одаловић 

БОСИОЧЕ НЕОДМОРЧЕ

„Жича се, кроз оне смртоносне облаке, још једном 
зарумени, као тешки рањеник у самртном ропцу 
који крвари и пада, и крст заједно са северним 
кубетом као да нестаде у облаку, сруши се на 
земљу или узлете на небеса...” (Архимандрит 
Јован, искушеник жички, о бомбардовању Жиче 
10. октобра 1941)

Ама, има нешто код Вујкове воденице -
неко легло, неки ђаво...
на децу нам навалиле сугребице,
под кокошком дречи пиле, а длакаво!

Све што дани чврсто држе у свом збиру
и понешто дозидају,
дођу оне глуве ноћи,
па ђаволу и вампиру дотурају.

Неко плаче! Него шта ће,
кад букавци и дрекавци намиришу –
заплакаће они који
босиоком у колевци срећу дишу.

Босиоче – браниоче, цветомилче,
припази нам у колевци породилче!

Како коме,
нама јесу кô никоме
упадали нечастиви.
Да запале, да поломе,
да оберу плод на њиви.

Па преживи...
Чекај, да нам опет дођу 
и доглођу што остаде у тањиру...
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Босиоче-неодморче,
не дај да нам Манастиру,
икад више, дође онај који брише
копчу Неба и Земљице -
Цркву нашу са њивице босиљице.

(Поводом осам векова Жиче)

Мошо Одаловић рођен је 1. априла 
1947. на Косову, у Ст. Грацком код Ли-
пљана. Од 29. септембра 1994. живи 
у Смедереву, у својих 7,5 ари коначне 
отаџбине. Важније књиге: Мама је гла-
гол од глагола радити, Друже тата, кућни 
команданте, Поправљамо низбрдице, За-
вичајни буквар, Лирски покер (са Трифу-
новићем, 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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Аитен Мутлу (Турска)

МЕСЕЦ НА БЛИСКОМ ИСТОКУ

Месец је од камена, а не светлости овде
то је стари млин у земљи ветра
вода кoja гa додирује крвари у кожи црне нафте
као рањена тишина
Месец је овде крвни угрушак бесконачности
расути песак срца у некој ноћи без одраза
је загонетка што осећа мирис крви
која сија у лагеру бодежа
Месец је црнац који за себе мисли да је белац
огледало које је време испустило
на граници безграничног пораза
ритам ограничен на нераскидив круг
сан који је понекад извађен
из мемљивих комода и виђен
Месец је муња сахрањена у прашини
без штапи дервиш у недовршеној причи
који припаса свој мач у шатору
пропадајући носач копља, провизорна побуна
што гори у утроби недовршене ноћи
гладан до бола, самоубица за срећом
потпуно нарицање разбијене земље
значење дрхти у пени душе
човечије безнадежно вођење љубави са хаосом
прва линија узвраћене тишине
Последњи фестивал бербе у души
Покидана невиност атома у првој ноћи лудог света
месец, вечна планина Каф у срцу камена
поднесено мајчинско лудо и нежно дете
време гладовања за болом бескрајних живљења
племенита животиња поезије што је дивљачки полудела
са зидова прве пећине
Месец је прав мост чистоте овде
флаута од трске у коју посредник страшног суда свира
вино просуто из бокала таме на дан
неосујећен расцеп ноћи у танком делу тајне
човекова крв што цури из напукнуте Земље
насилник што стреља намештен бокс



У
Ч

ЕС
Н

И
Ц

И
 Ф

ЕС
ТИ

ВА
Л

А

99

99

Месец је оаза што чека у пустињи овде
једног Бедуина сан међу ногама хијене
пакао зван рај на сребрним куполама
мирис уља кикирикија на писмо бомбама
бачен божијом руком на прошлост
Време је овде променљиво лице Месеца
бескрајна бројаница стрпљења у пећинама од непечене опеке
чија будућност је уплетена са својом прошлошћу
то је земљотрес што чека терен
на свиленом путу речи протераних у подземље
јер месец је усамљени шаман
који носи светло у свом срцу на Блиском истоку.

Превела са енглеског Наташа Бајић

Аитен Мутлу, турскa песникиња и писац 
рођена је у Бандирма Турска. Дипломира-
ла на Факултету за менаџмент Универзи-
тета у Истанбулу 1975. године.  Она пре-
води дела песникиња из целог света, од 
антике до данашњих дана у селекцијама 
из целог света.

Лауреат Ибрахима Илдизоглу књижев-
не награде (1999), Награде Међународног 
састанка песника Јалова (2001) и Сунуллах 
Арсои књижевне награде (2005).

Радови: Одупри се моја љубави, 1984, 
Време долази када ..., 1986, Траг пепела, 1993, Ка мору, 1996, Дете и вече, 
1999, У потрази за изгубљеним значењима, 2004, На прагу, 2009 и дру-
го...
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Вера Хорват

ТАЧКА РОСЕ

Чело и стакло 
 стакло и чело
Без будућности – хладно и врело
Сила теже и сила чежње
Маглени прамен хлади режње

Чело и стакло 
 стакло и чело
Шта је напрсло 
 шта само хтело?
Пара из груди црта папрат
Законом древних фрактала (пра-пра!)

Чело и стакло 
 стакло и чело
Шта је прозирно 
а шта бело?
Сенку кристалише чеона чакра
Утискује је на раван стакла

Стакло и чело 
 чело и стакло
Ко да се ништа није помакло 
А све вртложи око осе...

Је ли окрзнуло ил само такло?

Време ко море се размакло
Амалгам сусрета десио се – 

Ваздух и вода у тачки росе
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ДВОРСКИ СЛИКАР

Досадило ти је да сликаш 
и живиш у пленеру 
кист већ олињао мало 
а надао си се бољем
Постајеш дворски сликар – 
ту је широко поље
а зглоб гипкошћу влада 
и око познаје меру

Наравно ниси први 
ког зову кортеђаном
с брком меким 
 шеширом 
пером копчама книксом
вежбај да кријеш зене 
док краљу се клањаш ниско
a ваздушне пољупце 
размењујеш са дамом

Добићеш собу с погледом
 и са северним светлом
и кишу наруџбина 
и пљусак белих талира
наклоност војвоткиња 
и пљесак кавалира 
ал теме нећеш моћи 
да предлажеш при свем том

Трошићеш божанску искру 
на сликање перика
лажног заноса 
 младежа 
битака недобијених
рогова крзна перја 
пехара разбијених
од саблажњивих љуљашки 
зањихаће се слика
Шта ћеш? Избор учињен. 
Због чега? 
Vide supra!
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Трбухом мислио си – 
сад сликај трбухозборце
с ордењем почастима 
свим што се купује новцем
Преспаваш и опет је данас 
јер не постоји сутра

Или ипак постоји – 
ма иза есхатона
Осами се 
 преуми 
жури да оправдаш битак 
пред Богом 
 собом... 
И златан 
пладањ је ипак плитак
а плаве даљине плачу 
кристалним звуком звона

Капљу истине улиј 
у густу пасту лажи
случајно проспи пурпур 
на свилене гајтане
нек сва епоха се сагне
и у оквир ти стане
краљ је румен од вина 
а не од стида 
кажи

У лику наследника 
закринкај црте пажа
бесрамној задај позу 
невине инфанткиње
човечност остави само 
за гнома кога киње
кажи живот је сан 
покажи да сан је лажа 

Врати се у Сарагосу 
или иди у Бордо
Понеси мало туша 
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друго ти више не треба
греби по металној плочи 
док се не докопашнеба
Тамо је дом 
а овде 
само је 
Quinta 
del Sordo

Вера Хорват, песник, есејиста, историчар уметности, ликовни и 
књижевни критичар, рођена је 10. новембра 1954. Студирала је ту-
ризмологију и историју уметности на Београдском универзитету. 
Радила је као професор историје уметности, директор Центра за 
културу, уредник образовних програма и уредник у издаваштву 
у Смедереву и Београду. Почетком 2011. стиче статус самосталног 
уметника.

Од 1992. уредник је иностраног програма Међународног фе-
стивала поезије Смедеревска песничка јесен. Вишегодишњи је члан 
жирија за доделу фестивалске награде Златни кључ.

Вера Хорват је представљена у неколико антологија и збор-
ника поезије. Аутор је ТВ серијала о кичу и музичко-поетског ра-
дио-серијала. Као историчар уметности отворила је низ изложби и 
написала стотинак текстова за каталоге изложби ликовних умет-
ника. Радећи у култури била је продуцент низа међународних 
позоришних пројеката и успоставила је сарадњу са француским, 
италијанским, руским, латиноамеричким и другим уметничким 
асоцијацијама и истакнутим уметницима. 

Преводи са руског, енглеског, украјинског, пољског и бугар-
ског језика. Песме су јој превођене на немачки, украјински, руски, 
енглески и македонски језик. Прозу, поезију, есејистику и књи-
жевну и ликовну критику објављује у часописима у земљи и ино-
странству.

Књиге поезије и есејистике: Дунавске таблице, Паидеиа, Бео-
град, 2009; Зима у Венецији СПЈ, Смедерево, 2011; Анђеоска руда, 
Арка, Смедерево, 2011; Преводи поезије: Владимир Бурич, Избрани 
стихови СПЈ, Смедерево, 1992; Виталиј Шенталински, Покажи лице, 
Паидеиа, Београд, 2000. Виктор Соснора, Повратак мору, Паидеиа, 
Београд, 2000. Василиј Ставицки, Михољско лето, Паидеиа, Београд, 
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2002. Алексеј Шорохов, Неистражени пут, СПЈ, 2005; Јасухиро Јо-
цумото, Самурај на Менхетну, СПЈ, 2006; Александар Кушнер, Ли-
рика, СПЈ, 2007 (са М. Сибиновићем); Руске народне биљине, Српска 
књижевна задруга, Београд, 2008. Вјачеслав Купријанов, Ода времену, 
СПЈ, Смедерево 2009; Сергеј Гловјук, Слагање времена, СПЈ, Смеде-
рево, 2010. Елена Исајева, Хербаријум, СПЈ, Смедерево, 2011. Анто-
логија руске поезије, Завод за уџбенике, Београд 2012. (превод 3200 
стихова); Максим Замшев, Спокоја бих хтео, Арка, Смедерево, 2012. 
Александар Навроцки, Диспут са Хамлетом, СПЈ, Смедерево 2012. 
Ана Багрјана Скитска дева, СПЈ, Смедерево 2012.

Награде: Смедеревски Орфеј (1974), Милош Ђурић (2000) Злат-
на значка КПЗ Србије (2000), Светосавска повеља(2006). Члан је Удру-
жења књижевних преводилаца и Удружења књижевника Србије. 
Учесница је међународних фестивала поезије (Сарајевских дана пое-
зије, свесловенског фестивала Певајућа писмена (Твер, Русија), Међу-
народних поетских сусрета (Москва, Русија), преводилачких симпо-
зијума итд. Живи и ради у Београду. 
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Мирјана Булатовић 

ЖЕНСКЕ УВЕК ЗАБРЉАЈУ

Први човек је био Адам.
Ева је била прва мадам.
Насеље им се звало Рај.
Треперила је благост и сјај.
Осећали су радост и мир.
Онда је Еву спопао хир.
Пожелела је све да спозна!
Прва жена је била грозна!
На Рај ставила јабуку-тачку…
Због ње ја вучем торбу ђачку!
Због ње уздишем над лектиром!
Зашто није седела с миром?!
Само да не би испала глупа,
решила рајско воће да чупа!
Стекла знање, а дала срећу!
Ја бих змији рекао–нећу! 
Нећу децу да гурнем доле
где постоје толике школе!

ПОПИС ТЕТКИНИХ МАНА СА ВРЛИНОМ НА КРАЈУ

Тетка има многе мане:
заборавља кишобране.

Уколико сунце греје,
наочаре свуда сеје.

С одећом се тешко прашта.
У орману чува свашта – 

торбу са бруцошијаде,
кутијице од помаде

и две витке плаве флаше
од пре ове ере наше;
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Изнад свега тога висе
блејзери и сукње плисе,

блузе, хаљине од свиле
што су течу опчиниле...

Тетка има многе мане.
Обожава ресторане,

воли да је неко двори,
док је служи да га кори:

– Што је першун потамнео?
Грашак треба да је цео.

Где је вода са лимуном?
Наздравља се чашом пуном...

Тетка ником није лака.
Најбоље је трпи бака.

Бака тетки дође мама.
Држала је на рукама.

Мени није тако страшна –
Увек јој је пуна ташна

и мази ме, па ми тепа:
– Сећо моја, добја, јепа...

Кад порасте оволики!?
Ево ти за Халкидики!

Петсто евра! Довољно је.
Загрли ме, сунце моје!
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Мирјана Булатовић (1958) завршила је 
основну школу у Ловћенцу, гимназију у 
Србобрану и књижевност на Филозофском 
факултету у Новом Саду. После тога више 
није хтела да учи за оцене. Радила је као но-
винар и лектор, али највише воли да буде 
слободни уметник, јер је то најподеснији 
начин да служи поезији. И прози.

Објавила је више од двадесет књига 
поезије и прозе, за одрасле и децу. Њене 
песме и приче за децу нису за почетак, 
него за средину и за крај детињства. 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, 
Књижевна заједница Новог Сада, 1994, Песме за дипломирану децу, 
друго, допуњено издање, Нови Сад 1995, Хеј, ванземаљци!, поезија, 
Матица Српска, Нови Сад, 2000, Поправни дом за родитеље, поезија, 
Рад, Београд, 2001, Хитна књига, поезија, Просвета, Београд, 2003. 
године, друго издање – Просвета, 2004, Ко је ставио мирис у лук? 

– изабране мисли дечака Матије (бележене током пет и по годи-
на дечаковог одрастања), Београд, 2005, Школа љубави, поезија за 
децу, Завет, Београд, 2006. године; друго издање – Прво слово, Бе-
оград, 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, Торон-
то, 2008, Сањао сам да ми гори школа, песме; Граматик, Београд, 2010, 
звучни запис – Интерплов, Лондон, 2009. Чудна лица пословица, 
проза за децу, српско-енглеско издање, 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 Удружењу књижевника Србије, по-
мно чита, дружи се са писцима, и повремено 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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Ли Шаођин (Li Shaojun) (Kина)

МАЛА СТАНИЦА ГДЕ БОГОВИ ДОЛАЗЕ

три или пет дрвених кућа
 бацају по једну или две светлости лампе
ја мали као мрав
застао на малој безименој станици
 усред травнатих Хулунбир поља
носим цичу зиму пустаре и мир у срцу

иза је хладноћа ране зиме окрутна као дивљи тигар
даље иза лежи чистина и отворен пут
још даље је Ергун река која лагано плови
 бистра као бела светлост у тами
још даље налази се бескрајна шума белих бреза
 и огромна дивљина усахла и усамљена светла и чиста
још даље светлуцају звезде на ниском небу
 и плаво-свилене завесе ноћи

још даље налази се огромни Север настањен боговима.

Ли Шаођин (Li Shaojun) рођен је 
у провинцији Хунан 1967. годи-
не. Завршио је студије новинарства 
на Вухан универзитету. Објавио је 
више песничких књига и уредио 
једну песничку антологију. Песме су 
му превођене на енглески, шведски 
и корејски језик. Уредник је водећег 
кинеског часописа за књижевност. 

Превод са енглеског и белешка: 
Драган Драгојловић
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Ши Ђили (Shi Jili) (Kина)

МРАВИЦА, МОЈА МЛАЂА СЕСТРА 

Било у селу или у граду 
видела сам, тако често
на твојим црним и малим леђима
тешку торбу жита.
Твоја мајушна стопала журила су кући 
носећи и мирис дивљег љиљана.

Ја сам твој сусед 
у борби за зрно пиринча,
радим напорно као ти
и борим се са гомилом.

Само о поноћи можемо сести 
једна до друге,
уживајући у лепоти месечине,
недостају нам детињство
и младост света.

Моја млађа сестро, 
како си мала и ситна!
Само једна кап болне Божје сузе 
могла би однети нашу децу, браћу и сестре.

Осуђене смо да радимо непрестано 
за храну и љубав
дуж друге обале,
долазећи са супротне стране.
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Ши Ђили (Shi jili) рођена је 1968. године, 
припада националној групи Миао. Ма-
гистар је енеглеског језика и књижевно-
сти. Објавила је осам књига. Осим поезије 
пише романе, објавила је неколико књига 
путописа и књигу есеја. Сматра се једном 
од најзначајнијих представника своје наци-
оналне групе у Кини.

Превод са енглеског и белешка: Драган Драгојловић 
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Sјa Ling (Xia Ling) (Kина)

ЖИВИМ ПУН МЕСЕЧЕВ ПОВЕТАРАЦ

Стварност сања понизно о томе шта је шта,
Размишља корачајући, осећа мале додире,
Не дрхти, лебди са снежном мећавом путем
Лагано – Меко; спусти душу тамо доле 
где она не може бити формирана и обликована

Чекај да примиш, али не у овом тренутку
Мелодије из небеске празнине спуштају се доле 
до најдубљих простора срца
Тихо – Мирно; веруј тим осећањима 
и учини да се заборави ова сува река смрти,
мачеви стварају империје; љубав, упркос смрти
наноси прашину на мир; ослобађа

Не стављај садржај из кавеза у огромну жељу срца, 
овај смртни смотуљак света распродат је
Живот наноси време у златну прашину,
убрзава крај живота, надахнуће долази
 

Сја Линг (Xia Ling) потписује се псеудо-
нимом Сја Јин (Xiayin), рођена је 1968. 
године. Започела је каријеру као про-
фесор, а 2011. године добила је посебно 
признање као писац просветни радник. 
Завршила је филозофију на сечуанском 
универзитету 1990, а магистрирала на 
универзитету у Јунану 2010. На препо-
руку Академије Луксун студиралa je 
енглески језик 2011. Објавила је неколи-
ко песничких књига и три књиге есеја.

Превод са енглеског и белешка:  
Драган Драгојловић
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Јанг Зи (Yang Zi) (Kина)

РЕКА ПРОТИЧЕ ПОРЕД НАШЕ КУЋЕ

Седео сам поред Жуте реке цело поподне
гледајући је како тече, врбе су се повијале као удице,
чапље су кљуцале таласе, али највише времена
провео сам уз залазак сунца изнад реке.
Савладан сунчевом светлошћу, утонуо сам у сећање 
да бих, са доласком ноћи, поново оживео.

Како сам поносан на Нингсиу, јер Жута река 
пролази туда, и постиђен што је град Јунчуан 
сув као кост. Сада река Аији долази од Жуте реке 
и враћа јој се, пролазећи поред наших кућа; 
ту ја желим да седим са својим пријатељима из далека. 
Заједно се дивимо северној степи, али наједном
они одлазе а ја се брзо и са сетом враћам Жутој реци. 
 

Јанг Зи (Yang Zi), рођен је 1963. го-
дине у провинцији Никсиа. Објавио 
је неколико књига. Био је учесник 
петнаесте конференције младих пес-
ника. Добио је неколико књижевних 
награда провинције у којој је рођен.

Превод са енглеског и белешка: 
Драган Драгојловић
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Томислав Стевановић 

БЕСТЕЛЕСАН КАО МИСАО

Бестелесан као мисао
Дан од мене преграђује реку
Удављени незнанац
Легитимише насукану обалу

Баш је добро што сам комшија 
 самоме себи
Протежем се испаван као мост
 Вук са екрана
Зури у опруженог пса
Омамљеног лизањем ногу 
Слике ослоњене на зид
Прете једна другој
Сликари талентом напити 
За претње не хају

Иза прозора светлост
 укључена у струју

Капци висе на погледу
Поглед у слици 
Окупан знојем
Марамицом сликам чело
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НАГРАЂЕНА СВЕТЛОСТ

Награђенасветлост
Сијакрозотворе
Корпезаотпатке

Домозарености

Бићелако
О томедапричам
Наднујетежина

Чуосам
Чимјезамуцала
Тишинајебила

Трајањацелог
Једнотеисто
Неумитновреме
Мутнеочи
Бескрвнегодине
Даље
Јасније

Ничегадабибило
Ничегаморабити

Томислав Стевановић је рођен у Смеде-
реву 1948. године, у учитељској породици. 
Директор је Историјског архива у Смедере-
ву.

Објавио је следеће збирке песама: Ве-
шала од родног дрвета, Шума мога ума, Вик-
торија (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 боравиш-
та.
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Славе Ђорђо Димоски (Македонија)

ПОЉЕ. БОЈНО ПОЉЕ?

Слова древних књига
Претворена у мале паукове
Муте небески свод.

Ухваћен у мрежу стрвно
Гуташ исконски озон.

А доле?

Међ словима си дробилац камена
Упоран и стрпљив, у себе углобљен
Преживљаваш ударац чекића.

Најезда паукова – слова
Прекрива трептаво поље.

Бојно поље?

Превео: Ристо Василевски)
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ТРАУМА

Боже мој, какав светао Пут!
Сјајан, бљешти на последњем сунцу.
Какав Апсурдан Пут!

***

Поведи ме на тај пут, Господе!
Међу живе часовнике што мере друго време
Клате се, одзвањају и удвајају ме
Вазда у ином времену. У удвојену
Празнину кроз коју неутешно
Клизе твоје сузе
Умах и утајно поведи ме
По том стопљеном стаклу
Што се очас стврдњава
С удвојеним стварима
Чим их такнем.

Славе Ђорђо Димоски – песник, писац за децу, есејиста, антоло-
гичар, преводилац - рођен је 1959. године у Велестову код Охрида. 
Завршио је студије на Филолошком факултету Универзитета „Св. 
Кирил и Методиј” у Скопљу. Оснивач је и дугогодишњи руково-
дилав манифестације Песничка ноћ у Велестови, а сада води фести-
вал Струшке вечери поезије. 

Песничке књиге: Гравире (1979), Пројекат (на на македонском 
И српском језику, 1982), Хладни порив (1985), Последњи рукописи, 
(1988), Споредни пут (1991), Облици страсти, са цртежима Сергеја 
Андреевског (1998), Облици страсти / Forms of passion, библиофил-
ско издање с цртежима Сергеја Андреевског и графикама Дика 
Робертса (1999), Forms of passion у е-формату, приредио Сашо Ди-
моски, (1999), Тамно место (2000), Мерач речи (2008).

Књиге за децу: Алиса (1989), Кристални сан (1990), Игроречице 
(1991), Стихотека (2000). Књиге есеја: Амедеа Модиљани (моногра-
фија-есеј, 2000), Флаша у море (2004), Флаша у море, друга књига 
(2011). 
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Његове књиге су преведене на енглески, руски, српски, тур-
ски, бугарски, азерски, полски, схевдски, поједине песме и песнич-
ки циклуси превођени су му на више од двадесетак језика, а за свој 
песнички рад добио је више домаћих и страних награда.
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Александар Стојковић (Румунија)

Тo jE БИЛО НАШЕ ДЕТИЊСТВО

на усијану кожу коња
притискали смо комадиће тамјана
замишљали смо да кујемо драго камење
што је мирисало најчешће
на даљине и муљ
али коњи су били закопани на улазу у кућу
са ланцима кадионице намештеним око очију
и то је било наше детињство
у августовским ноћима
пчеле су прелетале суву земљу
небо је висило на огромној рибарској мрежи
све близу наших чела
улазимо у Дунав и Дунав је мрачан
као да су се све досадашње ноћи натопиле водом
месец је био ухваћен у трску
седам чета анђела крвавих дланова
везивали су га кожним каишевима и вукли га према дубинама
сакупљали смо сузе и бежали у село
арханђел Гаврило је затрубио над дозволом да се риба једе
и то је било наше детињство
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РИБА ИЗ ЈАГОДАРЕ

неколико месеци раније пре последњих снегова
разгласило се да у јагодари расте једна огромна риба
рибари би долазили у село и клели се да је риба тамо
и да се све ређе пење на небо
други су причали да чак штавише
ако зарониш главу у Дунав кад је миран
можеш претке да угледаш како гурају животињу шакама
како је златним полугама подижу
за кратко време цело је село говорило о риби у јагодари
сви су је звали риба – мост
јер је по дужини кретала још са српске обале
и стизала до нас
сећам се да се на Благовести
цело село окупило
под крушком у порти цркве
баш кад сам ушао на капију
попа је намештао суви рибљи реп око врата
уместо епитрахиља
свет се гурао под реп рибе
плачући од среће
деца су сакупљала крушке
старци су се с времена на време будили
и одлепљивали крљушт испод коже
а рибари. рибари су у хору плакали преко сребрних тепсија
за неколико месеци негде око првих снегова
разгласило се да у јагодари расте једна огромна риба
отишао сам до Дунава и загњурио главу у воду
кроз мутну воду видео сам рибаре
како гурају шакама животињу
сузе су им излазиле из очију и у очи се враћале
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Александар Стојковић рођен је 
1988. у Темишвару, од оца Србина 
и мајке Румунке. Пише на румун-
ском језику. 

До сада је објавио три књиге 
песама, а већ првом књигом Vineri 
(Петак; Издавачка кућа „Херг Бе-
нет”, Букурешт, 2011) скренуо је 
пажњу значајног дела румунске 
књижевне критике.

Ове године Александар Стој-
ковић се двојезичном књигом песа-

ма Аleksandar doarme / Александар спава, коју је објавила Издавачка 
кућа Савеза Срба у Румунији, а на српски превела Љубинка Пери-
нац Станков, враћа у српски језик. И више од тога, заједно са Сла-
вомиром Гвозденовићем превео је и предао румунском издавачу у 
Букурешту антологију српске поезије Malul celălalt (Друга обала) која 
обухвата српску поезију ХХ и ХХI века и 38 песника. 

Александар Стојковић је још и коатур изузетно важне књиге 
(и за Србе у румунском Банату): Dunărea deportaţilor (Дунав депорто-
ваних). Књига обухвата животне приче, сведочанства, Срба и Ру-
муна депортованих у злогласни Бараган, 1951-1956.

Уз пажњу књижевне критике, за своју поезију већ је добио 
више признања.

Своје песме Александар Стојковић објављује у свим значајним 
румунским књижевним часописима, а на српском језику у теми-
шварском „Књижевном животу”. Аутор је више антологијских 
избора и пројеката из српске и румунске поезије.
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Видосава Арсенијевић

НАРИЦАЉКА II

Саши Арсенијевићу

Питајте ме што вам казат нећу
Искајте ми што не умем дати,
Изнедрите што знат се не уме
Немојте ме у нигдину слати.
Ништа немам што је ваше, 
Остављено клетва ли си
Зна питање и одговор,
Пуста земљо, чија ли си?!
Туђе стазе спокој крију,
Немир мира стопа моја
Све узмите, све носите,
Нек вас гони неман своја.
И када ми све отмете
И тад знаћу није грешка,
Сви синови и ђедови,
Пуста земљо, и небу си тешка.
Тамо вином Обилић целива
Мушком сузом земљом кружи,
Зове барјак туђег свеца
Где ја стадох ти продужи.
Вајна пустош, земља моја,
Грешном свету на мач виси,
Правду слави ваз висини
Еј, Косово, равно ли си!
Древна душа сад колута
Вазнесена пришом хира,
Не дај, песмо, да те пева
Хор аждаја светских сила.
И за ово што смо живи 
Захвалимо дародавцу
Блудне звери и аждаје
Толе жеђ у православцу.
Вришти земљо, кукај муко,
Зар да ми те комадају,
Ако боли, нек се чује,
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Сви без душе бар нек знају.
Земљо црна, клетво моја
Од Лазара на овамо,
Опевај нас прах пепелом
Кад нас нема да бар знамо.
Како може неко туђи
Да ми даје што је моје
Где је људскост, где је прогрес
Што је моје то је твоје?!
Пишти земљо, слави муко
Нек се глуво чудо чује
Зора моја у мом крају свиће,
Нећу туђе сунце да ме трује.
Сви гробови што сад зову
Траг су моје постојбине,
Твоје семе православно
Тамњан клија, еј Србине!
Намерене силе света
На мом прагу замке кроје,
Нит ме чују, нит ме појме,
Оставте се земље моје!
Пустите ме да воћњак оберем
Тужној врби на крило измилим,
Да орахе необране скупљам
Крај тополе за собом зацвилим.
Јабука ми необрана труне,
Некошена трава на ме чека,
Шљиву бране и сојке и вране,
А знала је потећи ко река.
Туђа слава, туђе госте прима,
Туђа зора, туђу зору роди,
Нит полазим, нит знам куд бих стиго,
Свака стопа туђини ме води.
Племе моје ала с берићетом,
Њиве моје неоране посте
Само мртви скупљају на помен,
Газда туђи слави туђе госте.
Икона ме дозива ко дете
Да је вратим на место предака
Плаче слава а како и не би
Туђ постадох и ја самом себи.
Ништа моје ни чудом да сване
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Све туђина, даљина, дивљина
Кад би небо зацвилети знало
Кукало би и не би престало.
Чујете ли и праг ме дозива,
Звоно цркве овамо се чује,
Док молитвом свештеник ме чува
Даљином се и кадим и трујем.

Видосава Арсенијевић је рођена 1968. го-
дине у Косовској Митровици. Основну и 
средњу школу је похађала у родном ме-
сту. Дипломирала је на Правном факул-
тету Универзитета у Приштини. Запо-
слена је на Факултету за спорт и физичко 
васпитање Универзитета у Приштини са 
привременим седиштем у Лепосавићу, на 
радном месту секретар факултета. Удата 
је, мајка је двоје деце. Живи у Лепосавићу.

Заступљена је у бројним антологи-
јама и зборницима српске поезије. До-
битник је престижне косовске песничке 
награде Перо деспота Стефана Лазаревића 

за 2010. годину и награде Григорије Божовић за 2011. годину, као 
и више награда и признања за књижевно стваралаштво. Члан је 
Удружења књижевника Србије.

Објавила је следеће збирке песама: Смотра гордости, Апо-
строф, Београд 2002; Недосег, ИК Грачаница, 2008; Чарна заручница, 
ИК Грачаница, 2010; Звона младеначка, ИК Грачаница, 2011. Објави-
ла је филозофски есеј Фрагменти о говору, Апостроф, Београд, 2005.
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Љубица Рајкић (Румунија)

СИЛАЗИ АНЂЕО

Силази анђео.
Убрзан.
Састанак је иза затворених врата,
али се негодовање довде чује.

Браћа моја, рођени моји, 
не могу да се сложе.

Једни тврде како је сасвим довољно
да ме издају.
Други обрнуто: решење треба да буде 
неповратно и дефинитивно.
,,Нећемо од ње да чинимо хероја” вичу.
Већина ћути
иако зна истину.

За сво време тог неокончаног састанка 
волим их.
Осуда ми више ништа не значи.

Анђео господњи ми је обећао да ће
смрм мање да ме боли
но што ме је болео живот.
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Љубица Рајкић (19 јануар 1962, Нова 
Молдава, жупанија Караш-Северин, 
Румунија). Доктор филологије – док-
торирала на Западном универзитету 
у Темишвару, 2008 године, на тему 

„Васко Попа у румунској књижевно-
сти”. Директор дирекције за култу-
ру и културну баштину жупаније 
Караш-Северин при Министарству 
културе Румуније.

Од 2003. године учествује, у свој-
ству експерта волонтера, на спрово-
ђењу Програма и Пројеката преко-
граничне сарадње са републиком 
Србијом из фондова Европске уније, 
CARDS и PHARE CBC, у областима 
економије и социјалног рада, инду-
стрије и пољопривреде, заштите сре-

дине, развоја туризма и инфраструктуре, културе, спорта, образо-
вања, као и у области развоја нових технологија и иновација.

Објавила је 16 наслова поезије (14 на српском језику, две двоје-
зичне српско-румунске збирке) и две студије о савременој поезији, 
на румунском језику; преводи поезију и прозу (са српског на ру-
мунски и румунског на српски) савремених аутора.

Носилац је великог броја друштвених и књижевних призна-
ња, међу којим: Титула витеза части, прва категорија, за животно 
дело, коју додељује Председник државе Румуније и Министарство 
културе Румуније, 2004 године; Златна значка Културно-проветне 
заједнице Србије, коју додељује Министарство дијаспоре Републике 
Србије и Културно-просветна заједница Србије, 2007 године; Ви-
довданска повеља, 2000 године; Награда Удружења књижевника Ру-
муније (два пута); Књижевна награда ,,Никита Станеску”; Награда 
,,Сребрно перо” у Варни, Бугарска, итд.

Члан је многобројних невладиних организација социјалног и 
културног профила. Удата је и има три сина.
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Жељко Р. Ђурић 

РЕАКЦИЈА

Док гледам те у парку
Пахуље нежно лете

У очинству моме видим те
пристајем на материнство твоје
Дајем ти стање сина

Пахуље док снежно лете
Очекујем повратак твој
Ноћима у детету видим те

ЕДГАРЕ

Залуд хтедох да ћутањем одупрем се пред питањем
где Су моју мени скрише?
Кад име њено у срцу закључах
да детињства не напусти, вечно мала 
У срцу да блиста моме

Ал туробан одговора немам
Мук то јечи ништа више
Сад наслањам главу сетно на трагове и на сене
Што ми душу режу тихо
Тишина ме обузима
Хладна зима јулске кише

Нестaју сећања
Најдраже остави ме – само то и ништа више
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Протонамесник Жељко Р. Ђурић рођен је 
3. септембра 1965. године у Ваљеву. Основ-
ну и средњу школу завршио је у Лазарев-
цу, а Православни богословски факултет у 
Београду 1996. На истом факултету маги-
стрирао је 2002. Прву докторску тезу, Слу-
жба епископа по канонима православне Цркве, 
одбранио је на Богословском факултету у 
Фочи 31. маја 2011, а другу на факултету за 
културу и медије Мегатренд универзитета 
у Београду 2. априла 2012., под радним на-
зивом: Културолошки аспекти иконе у свету 
визуелних медија.

Био је свештеник у Деспотовцу (1996), Смедереву (1996-2000), 
Атини (2000-2003), Смедереву (2003). Старешина Успењске цркве у 
Смедереву. За хонорарног наставника на Академији СПЦ за живо-
пис и консервацију постављен је 2003. године, на катедри за Теоло-
гију иконе. У звање доцента изабран је 2011. Члан је Удружења књи-
жевника Србије од 2010 и главни и одговорни уредник часописа го-
дишњака Живопис часопис за неговање црквене уметности Београд.

Академску 2000-2003. провео је на Универзитету у Атини (Грч-
ка) где се бавио историјом догмата и патристиком. 

У чин ђакона рукоположио га је епископ браничевски Игна-
тије (1996) у Пожаревцу, а у јерејски чин, исте године у манастиру 
Манасија. Ожењен је Снежаном Ђурић дипломираним психологом 
са којом има четворо деце. Живи у Смедереву. 

Текстове објављивао у часописима: Саборност Пожаревац, 
Mons Аureus (Смедерево), FILoQEoS (Београд), Живопис (Београд), 
Иконографске студије (Зборник Београд), Годишњак Бф (Фоча), Те-
олошки погледи (Београд), Годишњак Факултета за културу и ме-
дије (Београд), (Мајдан Костолац).

Три стручне монографије: Сотириолошке претпоставке учења 
светог Атанасија Алексанрдријског о стварању света и рађању Сина (Бо-
гословски факултет СПЦ и Гимназија у Смедереву 2003). Свет идо-
ла и васкрсење у Христу по светом Атанасију Великом (Информативна 
служба СПЦ у Београду и Гимназија Смедерево 2004). Служење епископа 
канонско предање (Академија СПЦ за живопис и обнову Београд 2011). 
Три књиге фотопоезије: Таласи (Народна библиотека Смедерево 
2007), Свет који нестаје и свет који настаје (Академија СПЦ за живо-
пис и обнову Београд 2008). Слепи во и друге песме (Академија СПЦ 
за живопис и обнову Београд 2010). Књига позоришне фотографије: 
Време театра (HELICoN PUBLISHING, Банатски Брестовац 2011).
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Ели Видева (Бугарска)

***

...Моје некадашње куће
Већ су одавно туђе.
Пут ка њима је пресечен
Истокрвним кривицама
и потајном горчином.
Оживљавају само
у тананој измаглици успомена
са кровом, ражњем и капијом,
духом и жаром огњишта...
...Још увек ми пеку очи...

МОРЕ

 
Хајде да се волимо.
Тела ће напето дрхтурити,
Као рибе ће се љескати.
И није нам потребан ветар –
море је бурно од нежности.
Хајде да се волимо на мрежи.
Након јутра опет смо скитнице.
Не треба нам ни море,
Јер смо сломили сидра.
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Ели Видева, рођена у Хаскову. Дипло-
мирала је математику на пловдивском 
универзитету „Пајсије Хиландарски”. 
Специjализовала је маркетинг и менаџ-
мент на УНСС – Софија и информа-
ционе технологије на  Тракијском уни-
верзитету – Стара Загора. Ради као на-
ставник математике и информатике у 
Хаскову. Учествује на такмичењима из 
математике, на конкурсима и олимпи-
јадама. Председник је Клуба културних 
посленика који је суорганизатор књи-
жевне манифестације  „Јужно пролеће”. 

Аутор је збирки песама „Ватре под 
кишом”, „Дом”, „Верзија Живот”, „Не-

бески коњаник”, „Мисли о даљем”, „По оси”, „Оживљавам”.
Песме су јој превођене на руски, украјински, српски, пољски 

и турски језик. Објављује у књижевним часописима у Бугарској, 
Русији, Србији, Пољској и САД. 

Лауреат је награда: Студентска „Димчо Дебељанов” – Ко-
прившчица, Клуба културних посленика „Јужно пролеће” – Ха-
сково, Националне „Извор Белоноге” – Харманли. 

Члан је Савеза бугарских писаца и Савеза математичара Бу-
гарске и Словенске књижевно-уметничке академије. 
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Инга Крукаускиене (Литванија)

БИЋУ БЕЛИ АНЂЕО

Бићу бели анђео 
Све ноћи будуће.
Од страхова, анђеле, 
Поклони ми кључе.

Белим снегом биће ти
Прекривени пути.
Идем ја, а ти ме следи,
Близу мене буди.

Бићу бела ружа,
Трње ћу сакрити.
Гоним време ружно,
Бићеш срећан ти.

Бела сенка бићу,
Тајна душе твоје.
Да,заборавићу
Све неважно што је...

Бићу бели анђео
У сну и на јави.
С тобом ја сам, анђеле,
На страх заборави.
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У ДУШИ ШЕСНАЕСТ

У души ми шеснаест, по изгледу – двадесет пет,
Тврдоглави пасош каже да ми је четрдесет пет.
Не могу време да убрзам или му успорим лет
Ток живота не могу да окренем унатраг, опет.

У својим годинама стабилна сам као река:
Да ме омете не дам ни олуји ни поплави.
Живим и срећна сам, течем реком као некад,-
Слободном коњу нису потребне узде ни оглави.

Понекад ме заврти јако, заокретом ми прети,
У вир увлачи ко омча смртна. Бежим.
С годинама су жешћи животни преокрети,
Мировање није за мене, као ни постељни режим.

У четрдесет пет као у детињству, ја са спокојем
Пливам, проблеме остављам код куће…
О, вредност искуства: сва је мудрост дубоко је.
Нема немогућег. Жељено је могуће!

Инга Крукаускиене, рођена 30. новем-
бра 1966. Песник, прозни писац, члан 
МАПП (Међународне асоцијације пи-
саца и публициста), члан Словенске 
академије књижевности и уметности. 
Биографија јој је ушла у светско изда-
ње Ко је ко за 2011. годину. Објавила је 
осам књига, од тога пет збирки поезије 
и три прозне књиге, које су издате на 
три језика – руском, енглеском и ли-
тванском. Ауторка је шест аудио-књи-
га са песмама, а на њене стихове напи-
сано је преко четрдесет песама. 

Мајка је петоро деце, лидер и би-
знис-тренер међународног нивоа.
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Добривоје Станојевић 

СКИТНИЦЕ ОД НЕСА

(Нашему Томи)

Одлазим с доброхотницима, а бродови машу хитрим елисама
преко Камене Горе, преко глава непознатих познаника,
са кијањем које нестаје првим убодом осе по црном отелу.
Климам главом у знак пристајања на рана устајања без клика.
Душа нам чиста сред уснулог Рисна.

Године пролазе, а још нисмо ни кренули, гледамо тартуфе успкаљених 
шетача шенулих без варјача, крике галебова преобраћамо у ноћно 
лупање заосталих пекарских плехова, немарно зевамо Ла кукарача.

Дани одмичу без нас, мало је времена за нећкање, остајем с 
доброхотницима, а кад ћу се вратити, не знам. Векови сваки час 
навраћају, мами нас њихово ткање, али нама се не путује, време плови 
у малим чуновима, Кукулеле певају нам жене, каће да се врате битанге 
од неса, мора да се крију иза звукова авионских чудеса, гледамо их 
кроз сањиву лупу, луди од стреса, Кукулеле, па ни дрва нису исцепа-
ли, гегуле од неса, још им гласови звоне под покривачима, још небо и 
море чине прељубе док срчу мисо супу и туку се с навијачима.
Да није Бањо, тај Нашкијенац, риба му се заледила, ту умешао прсте,
да их није нека непозната светлост узнела свиленим варцима руских 
гласова, или неке друге врсте, да не прослављају, прељубе, ожењене 
синове и превремену удају ћерки, да се са унуцима не подмлађују у 
друштву Котореза и каћиперки? Душа им кисла сред врелога Рисна.

Одлазим с пријатељима, а куда, не знам, кад ћу се вратити – појма 
немам, небо увијено маглом недавних пожара, у мору се огледају 
одлазеће тиватске летелице, ја будан дремам, Селма већ стигла на 
факултет, а нас нигде, душа нам присна сред пијачног Рисна.
Непознати песник још увек носи кофере у смешним црквеним 
костимима несталих кловнова изнад запушене судопере.

Отишао сам са зрневљем нећкања лако, одмах, одлучно, и пре позива 
на пут, милујући великог сурогa мачка, дани лепршају као опадајуће 
длачице мјаукања, одлазим као да не срљам у рат обећања и тешко 
нарастајућих речи опадајућег маслачка. 
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Душа пресвисла тамо на крај Рисна.
Нагињемо се кроз прозор, онако дечачки, у инат оцрњеним возовођама, 
без карте, кукулеле, одлазимо процветали као богумиле, а да л‘ ћемо 
се вратити, не знам па не знам, јер путеви су нам од посебне свиле.

Лепо ми је да с уличним чистачима Ђеновића гледам одлазеће смеће, 
њихове носеве оронуле од омамљених лисица и вина,
кукулелечем за њима и жалим што су ми, кобајаги, однели најбоље 
песме заборављене у божанској канти пијаних бранцина.

И, тако гледам заљубљене рибље остатке и мирисе најављене хладноће.
Путујемо пуним грудима, ми па ми, барабе од неса, 
а с ким ћу се вратити, не знам, далеко од беса.
Станујемо заувек овде, нека се сели ко хоће.
Душа нам блиста сред сланкастог Рисна.

Ђеновићи, септембар, 2011.

Добривоје Станојевић (Липе, 20. октобар 1958). Објавио две књиге 
песама. Живи поред Мораве.
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Јовица Тишма

ЈОЈ, ШТО ВОЛИМ КАД МЕ МЛАТЕ

Јој, што волим кад ме млате,
кад по мени пљуште ћушке,
када ме за уши вуку
и батине примам мушке!

Остао је од давнина
један рецепт – мудрост права:
Џабе деци прича фина –
батина их васпитава!
Зато дете треба тући
у вртићу, и у школи,
на улици, и у кући,
и не брини што га боли!

Јој, што волим кад ме леше,
кад ме туку и не маре,
безобразно ја сам дете –
заслужујем и шамаре!

Остао је од давнина
један рецепт – мудрост права:
Џабе деци прича фина –
батина их васпитава!
Зато дете треба тући
у вртићу, и у школи,
на улици, и у кући,
и не брини што га боли!

Кад год видиш згодно дете –
ти га туци, док је време,
биће онда мање штете,
биће боље – без дилеме!

Не верујте песми овој,
све је било само шала!
Не туците децу своју –
грешке праве јер су мала!
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Упамтите сад – па довек,
Ово вам је мудрост права:
Несрећан је сваки човек
ког’ батина васпитава!

О себи самом – ја: Можда ово знате, а можда и ни... Нема везе. 
Ево зашто ја пишем углавном за децу. Када сам се родио, име сам 
добио по мом деди Јовану. Али не сасвим. Деда је био огрооооман! 
Највећи деда у родном селу мога оца. А ја, када сам се родио, био 
сам обична беба, ни мања ни већа од осталих беба у породилишту. 
И онда је неко рекао: „Како поред оноликог Јована овом прцвољку 
да дамо исто име. Може да добије само половину. Нека се зове – 
Јовица, да се зна да је то мали Јован...!“ Е, тај неко није размишљао 
о томе да ћу и ја једнога дана да порастем. Порасле ми уши и нос, 
порасле ноге, порасли бркови и брада, само је име – остало мало.

Ја сам, нормално, као сваки Јован, хтео да пишем нешто за 
одрасле, али је то скоро увек испадало за децу како и приличи 
једном – Јовици!

Ето, то је оно најважније.
Иначе, родио сам се у Смедереву, објавио сам неколико књига, 

углавном за децу, и два ЦД-а песама за децу, и написао неколико 
дечјих драмских комада, и три телевизијске серије, и... Тако...

А, да: Измислио сам и „Позориште Дечја Земља“, па сам у 
њему и писац, и редитељ, и глумац, и од тога сада живим.
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Клети Сотириаду (Грчка)

БЕСКОНАЧНОСТ ИЗНУТРА

Ја пратим нејасан латентни осећај
Не, сензација боље да се зове
Пошто се односи на смртни тајац,
У занимљивом разговору који изненада бледи.

Слике се замућују, галаме удаљавају,
Чула ослабљују, вакуум је створен.
Радије бих рекла да је као шаптач
Што се крије испод речи и позива за ћутање.

Једва препознатљив, траје као концентрација,
Највише времена као одсутна племенитост.
То није раздаљина између других и сопства.
То не фокусира као сочиво на приоритетима.
Пре придружује тајну нит живота
Са дневном немилосрдном дужности.

Као што чист ваздух што мирише на мајчину душицу или бор 
У ноздрвама оболелих од свакодневних издувних гасова,
Помаже да се испарвно уздигну,
Баш као ово плаво јутра после кише.

То може бити само распоред за прихватање,
неочекивана завеса, став живота.
Могла сам га именовати 
аутоматски стрвождер или препушени селектор.

А могла сам почети поново
Не носећи пртљаг за полетање,
Да сам била сигурна да се ради о читавом бићу,
Кога ћу бити свесна, и које ћу задржати..

Превела са енглеског Наташа Бајић
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Клети Сотириадоу рођена је у Солу-
ну, Грчка, а сада живи у Атини. Она 
има диплому из енглеске књижевно-
сти и магистрирала је компаративну 
књижевност, теорију и праксу књи-
жевног превођења.

Предавала је књижевност и ком-
позицију на Америчком колеџу у Грч-
кој и држи преводилачке радионице 
на ΕΚΕΜΕЛ-у, грчки Национални 
центар за књижевне преводе. Преда-
вач је и на мастер програму (Шпански 
језик) књижевног превођења на Уни-

верзитету у Атини.
Објавила је следеће: 26 песама 1973, На броду, песме, 1976, Со-

лун: Диагониос издања и поклони у повратку, песме, Кедрос издања 
2011. Бордо, двојезично издање  превода на шпански Густаво Ибара, 
Терцер Мундо Едиторес, Колумбија, 1984; Смисао жена-приступи 
животу, збирка есеја са других пет жена писаца, Атина: Кастани-
отис издања, 2000. Последњи бик, збирка кратких прича, Оцеанида 
издања, 2004. Клатно, студија о радиестезији, Кедрос издања, 2007 
и 2008, Бонсаи, роман, Кедрос издања, 2010, Поклони за узврат, збир-
ка песама, Кедрос издања, 2011. 

Превела је на грчки песме следећих песника који су се појави-
ли у књижевним часописима: Метју Арнолд, Вилијам Блејк, Хорхе 
Луис Борхес, Џорџ Т. Бајрон, Емили Дикинсон, Џон Дон, С. Елиот, 
Роберт Фрост, Тед Хјуз, Мигел Ириарте, Џон Китс, Филип Ларкин, 
Роберт Лак, Роберт Лоуел, Ендрју Марвелл, Силвиа Платх, Ен Сек-
тон, Вилијам Шекспир, Гари Снајдер, Алфред Тенисон, Дилан То-
мас, Волт Витмен, Вилијам Карлос Вилијамс, Вилијам Вордсворт...

Превела је на грчки готово све романе и збирке кратких при-
ча Габриеле Гарсиа Маркуез и тринаест романа и збирки кратких 
прича Исабел Аљенде.

Њени преводи следеће писце: Вилијам Бароуз, Хуан Хосе 
Саер, Карлос Фуентес, (2), Дејвид Санчез Јулиао, Марио Варгас 
Љоса (2), Ханиел Дуга, Лаура Ескивел (2), Луис Ландеро, Анђелес 
Мастрета, Марија Анђели Англада и Алаа Ал Асуани.
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Љубица (Перић) Златовић

ВЕСТ

Гради се каменград
да буде тврђи град
да буде више град
вечни град да остане
Неимар занесен као пчела бира камен
од белутка громада да је постао
и међаш и праћка да је био
и змај и кула и мост
и жрвањ и надгробни
и душу да има
јер град треба да живи
Неимар није ђаволов шегрт
од мајстора над мајсторима занат учио
клеше резбари дан и ноћ
док ниче раја домаћа нанета хибридна
али ужиљена
Зна јој домове и јаме и лагуме
зна јој инат мерак и пркосе
и пијанство од заноса и ракије
на мртво је
Неимар занесен
види жену које нема
види човек птица лебди над градом
да виле не руше град
ни паклене машине 
ни убилачка бука
Проклет био (као многи неимари)
надвисиће проклету авлију
Месечина ноћ посребрила
бехаре велови невеста
отворена ћуприја
за деспотице и милоснице
за све
град се бели
и живот чудо Дрином шуми
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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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Зосим Попац

МУК

Не то више није исто
топлина у стомаку под
плавим јоргованом зид
не спутава видике себичлук
родитеља који је заборавио лекције
радости из раног детињства
упркос машицама за живе
божанске угљенове ум
ограничен самим
собом

Више се нема куд
у пећину жене или низ вреле
токове апсинта љубав у лику
Анђела Чувара сећање на бол задат
покретом враћа изустити питање вреди ли
кад тишина немушто почиње да слови
са страница исписаних нестају
мастиљави трагови белине
осваја мук
Замукни
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ТРЕНУТАК ПАДА

И кад је мислио
да њено лице заблистало у њему
од стида
зазире да им ћелије са звездама
колоплети
на оном месту где наде 
џикљају
руке у молитви склопљене
у надгробни
крст се преметнуше

Чама 
сад подухује као ветар 
гробља
што кади непрестано

Зосим Попац је рођен 16. 10. 1965. у Сме-
дереву. Ради као медикални онколог у 
Општој болници Свети Лука у родном 
граду. Поезију и прозу објављивао 
у часописима, новинама и ревијама: 

„Књижевна реч”, „Књижевне новине”, 
„Наша реч”, „Наш глас”, „Доба”, „Звоно”, 
„Свитак”, „Паун”, „Орте”, „Борец”, 
„Горењски глас”, „Монс Ауреус”, „Траг”. 
Заступљен у антологији поезије аутора 
са простора бивше Југославије објављене 
у Цириху ’92, антологији српске ратне 
поезије и прозе објављене у Љубљани 
’96., антологији југословенског хаику 
песништва објављеној у Београду ’02. 

Објавио збирке поезије: Шетач Народна књига-Алфа ’03, Београд и 
Жртвовање Народна библиотека ’06. Смедерево; путописе: На путу” 
Развигор Пожега – Библиотека Смедерево ’04.; есејистичко-лирске 
записе: Мал-Нормал Народна књига-Алфа ’04, Београд, и Прозор (До-
живети) Филип Вишњић ’08, Београд. Поједине песме преведене су 
му на словеначки, немачки, руски и енглески језик, дневнички запи-
си на словеначки језик.
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Балаж Селеши (Мађарска)

ЛАВОВИ ИДУ У РИМ

Пакују своје старе отпатке,
кости заплењених животиња, искидане
фишеке, свежањ подужих травчица,
мирис предела од савана до џунгли,
хладовину, ленчарења, вребања,
укус светла дана, младунчад на леђа
и иду пред тебе, Узвишени Господе,

не успевају да испуне Трг Светог Петра,
узалуд стижу и из Индије, и са свих путева,
јер сви путеви воде ка теби, ни не
урлају, њихове гриве су непомичне,
клонулим погледом би да прате сваки папин покрет
када би само могли: посматрају их једино кипови,
разилазе се, уредно се постројавају у чопоре,

на Навони, Шпанским степеницама, код Колосеума
испружени, лењо разгледају около, чекају,
остају у месту још неколико дана,
младунчад им се игра по фонтанама,
не оглашавају се, не дотичу твог човека, у одласку
опраштају се кидајући из којекакве освете
оседеле крошње твог медитеранског доминиона.
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У КАФАНИ ВИДИКОВАЦ

Колико ће година да траје овај проклети новембар,
и докле да чекамо зимзелену кишу која ће испрати 
све неонске боје?
Урушавајући слој са леса гледа на препаднуте пањеве,
дохватити их не може, а с падине више нема повратка горе.
Колико ћемо још година да заокружујемо четвороугао
док се коначно не буде потпуно извио? Тврди зидови,
немој се качити на њих неопрезно без сигурносног
конопца; с крова, сада већ одозго треба да се крене.
Доле се напаћена земља набија на ужарени мач: и исушује.

С мађарског превела Ерна Зеди

Балаж Селеши је рођен 1981. у Будим-
пешти. Писац, песник, књижевни пре-
водилац, критичар. Студирао естетику, 
мађарски и турски језик и књижевност 
на Филолошком факултету Универзи-
тета Етвеш Лоранд (ЕЛТЕ) у Будимпе-
шти. Члан је председништва Друштва 
младих писаца (ФИСЗ), уредник сери-
је књига ФИСЗ, аутор антологије На-
редба за употребу. Његова прва збирка 
Два значења слободе објављена је 2009. 
(ФИСЗ). 

Дела му се могу наћи по значајни-
јим мађарским књижевним часописи-

ма (Hitel, Holmi, ÉS, ÚjNautilus, Szépirodalmi Figyelő, Spanyolnátha).
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Рамеш Пуракајаста (Индија)

ОДЕЉЕЊЕ ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ

књигаНапиши песму или две” – рекао је доктор
Док ми је показивао дневник:
 „Време никада не пролази у овој кабини.”

Ради лечења мог болесног срца
Примљен сам у А.Ц. собу 
Уколико стање буде критично
Моја адреса биће промењена
У Оделење интензивне неге
Неколико медицинских апарата...
  доктори...
   сестре...
   операција...
Да ли ћу поново видети рађање сунца...

Срце земље осећа жесток бол
Понекад у Багдаду...
Понекад на Косову или у Чеченији...
Понекад у снежним планинама Каргила...
Понекад у Сингур Нандиграму и Јангалмахалу...

Колика је ваша Интензивна нега, докторе?
Да ли је довољно велика да се у њу смести 
дроњаво срце мајке земље! 

Рамеш Пуракајаста рођен је 1939. године, 
недалеко од Калкуте, Индија. На Универзи-
тету у Калкути дипломирао је и стекао титу-
лу магистра економије. Угледни је бенгалски 
песник, приповедач, критичар и преводи-
лац. Објавио је 26 књига, од којих 15 књига 
поезије. Добио је многе бенгалске награде и 
признања. Даје важан допринос Светском 
песничком фестивалу који се одржава почет-
ком сваке године у Калкути.

Превод са енглеског и белешка: Драган Драгојловић
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Максим Замшев (Русија)

НА ЗАЛАСКУ ЕПОХЕ

Израсли смо у спремне да се дрзну,
И шта би се од нас хтело?
Проводићемо се на црно,
Ако већ не може на бело. 
Деца у музејима чуче, 
Сложно цртају Лењина.
Птица улеће кроз прозорче, 
Кад су већ окна залепљена.
Девојке, румене уснице! 
Где су вам маштарије вечите?
 Да сте бар постале млекарице,
Кад већ друго ништа нећете. 
Чека много весеља нас. 
Страшноме веку – његово. 
Волећемо Јесењина, 
Другог да волимо – немамо

***

Кроз свеже лето као млази
Пролазе сећања. И на Русе, гле,
Иду мргодни Варјази,
И иду тако док не пробудим се.

Иду под прозрачним визирима,
Једва чујни, као лишћа шушањ.
Док ми спавамо, у каквим понорима
Од смрти нам сакрива се душа?

А после, кад судбу нелепу
Избегне, од чега ли живи?
Варјази за њом чезну слепо,
И речи за њом јуре, кивне,
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И све помисли, сви поступци,
Којима траг се није утро.
А снови су ми као и пре крхки,
Као и пре крхки, све до јутра.

А ждрела им се све више суше.
Док због немоћи бесно пате
Варјази ишту наше душе,
Али ми душе нећемо дати.

Превела Вера Хорват

Максим Замшев рођен је у Москви 
1972. Завршио је студије филологије на 
Институту Максим Горки у Москви, а у 
књижевности је дебитовао 1994. Од 2000. 
ради у Московској градској организаци-
ји Савеза писаца Русије као њен први 
секретар. Од 2004. је главни уредник 
часописа Руско звоно. Објавио је романе 
Алегро плус (2007) и Изабрани (2009). Од 
2000–2011 објавио је више запажених пе-
сничких књига од којих је сачиње оби-
ман избор под насловом Љубав стиже с 
неба. 

Замшев је носилац многих руских 
и међународних признања, одликова-
ња и награда, међу којима су Орден за 
заслуге Руске Федерације другог степена, признање Заслужни кул-
турни делатник Чеченске Републике, ордени: Чехов, Јесењин, Шоло-
хов и међународна награда Никола Вапцаров. Учесник је бројних 
књижевних сусрета, фестивала и конгреса у Русији, Македонији, 
Бугарској, Швајцарској, Белорусији, Турској, Јерменији, Литванији, 
Чехословачкој и Грчкој. Прозна и песничка дела Замшева превође-
на су и објављена на више језика. Његова књига на српском јези-
ку изашла је у издању Арке, Смедерево, у избору и преводу Вере 
Хорват. 
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Диана Балико (Белорусија) 

МОЛИТВА

Клони љубави и кловнови среће
Блуде око мене.
Пропустила сам Свето Причешће:
Просто сам га – преспавала.
Пропустила сам зору на мору,
Залазак на грудима Твојим.
Преспавала сам и миље и тугу.
Боже, опрости ми, молим...
Кроз вене бесловесни дар мар грува,
У текстовима тали се бакар.
Дај ми умеће да речи не згрудвам,
Дозволи песмама да лете макар.

25. септембра 2012. Рига

АМСТЕРДАМ

Преживећу, преболећу,
Препеваћу, предисаћу.
На алеју амстердамску
Журим, лале мирисаћу.

Тако ме привлачи град –
Сав у сјају фењера црвених:
Није утолио цветну глад
Младости моје лакомислене.

И као да ме дозивају руке 
Твојих канала, а низ зграда 
Као да клања ce у луку
Док зима ми у души влада.

Они баш ништа нису криви, знам
Због подлости људске подмукле.
Жао ми је што карте остављам
И тебе, пуна туге.
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Преживећу, преболећу,
Препеваћу, предисаћу.
На алеју амстердамску
Журим, лале мирисаћу.

Превела Вера Хорват

Диана Балико рођена је 28. марта 1979. Писац са срцем психолога, 
лауреат међународних награда за драматургију, аутор пет збир-
ки песама, петнаест драма, двадесетак књига из области практич-
не психологије и НЛП. Члан је Међународне асоцијације писаца 
и публициста, Белоруског новинарског удружења, Савеза писа-
ца Белорусије, Удружења књижевника Москве, члан Белоруског 
удружења музичких делатника.

Драме Диане Балико се са успехом изводе на репертоару 
више од двадесет позоришта. Њена драматуршка визиткарта је 
мелодрама Бели анђео црних крила која се изводи у Белорусији, Ру-
сији, Украјини и Пољској, у петнаест градова – у Минску, Москви, 
Лавову, Северодвинску, Нижњем Новгороду, Шарипову, Котла-
су, Бресту, Кирову, Коломни, Новосибирску, Витебску, Ачинску, 
Гљивицама, Катовицама… Од 2010. драма Бели анђео црних крила 
укључена је у школски програм Републике Белорусије за предмет 
књижевност за старије разреде. 
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Миодраг Јакшић 

ОН НИКАДА НИКОМЕ НИЈЕ ПРИЗНАО ТО

Ту где си ти некада спавала,
у ствари, било је
тумачење садашњости.
Траговима доведено
до прошлих и будућих димензија,
времена и простора.
Ако би требало, онда, данас
да те освојим,
не бих знао то да урадим...
Погрешио бих, почетнички,
бојим се као и ти.
Сети се,
на Климтовим сликама свуда је Емили Флеге,
а он никада никоме није признао то.
Жена као инспирација,
од Бога је увек допуштена.
За ентропију, неопходна.
У чистоти окупана. Чека.
Изнад свега другог.
Изнад свега људског.
Жена је увек ту да, још,
унапреди достигнуто.
Рекох, не очекуј много...
Можда само песмом, ето,
и имагинацијом,
да ти додирнем срце.
Не знам и нећу пуно рећи.
Мушкарци говоре као рибе.
Мене песма пише,
ти стих водиш.
Ја друго, немам.
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Миодраг – Мића Јакшић рођен је 1969. у Београду. Објавио је до 
сада десет књига. Заступљен је у многим антологијама и добитник 
је значајних награда за своје књижевно дело, у земљи и иностран-
ству. Аутор је више од 200 архитектонских пројеката и студија. 
Објавио је више од хиљаду одредница у новинама и магазинима: 
путописа, есеја, репортажа, фељтона... 

Објавио музички ЦД „Да се окреће Земља, престати никад 
неће“, на коме познати певачи изводе његове песме (Бора Ђорђе-
вић, Гоца Тржан, Сергеј Ћетковић, Слађана Милошевић и други). 

Оснивач је и главни уредник Уметничке групе „АРТЕ“ и Ли-
ковне и песничке колоније у Крчедину. Члан је УКС, НУНС-а и 
СОКОЈ-а. 

Године 2012. у Београду постављена је на сцену позоришна 
представа „У кубу“, рађена по текстовима његових песма, у про-
дукцији „Театра Лево“.

Био је државни секретар Министарства вера и дијаспоре, по-
моћник министра за дијаспору и народни посланик у Скупшти-
ни Србије. Навија за „Црвену звезду“. Пасионирани је стваралац у 
графичком дизајну, фотографији, музици, цртежу...

Живи и ради у Београду.
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Наташа Бајић 

ПЕРСПЕКТИВА

Кад схватиш
да различито је
исто
тек тада ћеш мислити
чисто
тек тада ћеш видети
јасно
да и заувек долази
касно
да црно је жуто, је бело,
да душа ти узима тело
да ноћ ти узима дане
да нема источне стране
да кошуља копча се исто
да угао гледања
замка је схватања
никад ти нису рекли 
како су и кад стекли
само су отишли преко 
и већ су били далеко.
А ти си на ћутања имао питања
и за равнице тражио пречице
У сваком атому загонетка свемира
твоја су надања абортуси владања
твоја је глава ризница мрава
оних специјалних
оних КУРТОАЗНИХ.
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ОД НАШИХ СЕ МИТОВА НЕ МОЖЕ ПОБЕЋИ

О да сам раније
Познавала митове
Би л’ другачије 
Ковала штитове
Би л’ чувала Ахилејове бесове 
Би л’ правдала ове ратове.
Да л’ би ме можда проклетсва 
Онда поштедела
Можда би нада онда вредела
Можда бих те Одисеју враћеног
Препознала
Можда бих те на прагу куће 
Ратниче дочекала.
Ал очи су моје мене затвориле
Чуварем острва мене начиниле
Јунаке рањене кад плима набаци
Да их на њихове вратим путеве
Да их опоменем на њихове судбине
У грудима ми тајне поверене
Да у чаробне претварам напитке
Који ће вас у ваш живот вратити
Од наших се митова
Не може побећи.

Наташа Бајић (1971), песник, психолог, пре-
водилац. Објавила две збирке поезије „По-
глед са седмог спрата“ 2007. и „Ноћ дужа од 
конопца“ 2010. године. Песме су јој прево-
ђене и објављиване у Америци, Грчкој, Бу-
гарској, Индији, Пакистану, Бангладешу… 
Приредила „Тетралогију нашег порекла“ 
зборник историјских, археолошких и етно-
лошких радова о Северној Далмацији, Буко-
вици...

Пише и прозу и поезију за децу. Један 
је од покретача и уредник Смедеревског 
књижевног круга. Вишегодишњи је сарадник Смедеревске песничке је-
сени. Ради као психолог и водитељ случаја у Центру за социјални рад 
у Смедереву.
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Ђорђе Брујић (Црна Гора)

***

Замирисале су ми године као листићи папрати међу овом трулежи

Говор нам је неизвесност, говор жуди повратку
као да свет није од једне славе
коју сапиру воде
и од извора до мора ваљају
Живот нам је наплавина 
која се у зеленом љуљушка,
дубоко испод моста што спаја двоје у нашој целости 

Стоји ваздух, све стоји у колони
Нас оволико а он сам

Па онда заборављамо себе 
и међу расутим љуспицама тражимо наду,
макар у жубору кукурузишта
од чије нам се жуте свиле
плету кончасте омче

Нисам се нагледао па сад миришем 
не бих ли видео оно што су ми раскућили

У сећању све мења лице 

Сиви смо и сенка се извија као рој у ком су скупљени сви гласови
Из њега се, као из ужареног вртлога, додаје смисао, по мери,
онолико колико је потребно за слику
или њен одраз округао као тачка у слепом простору зенице

***

Август је најтамније доба, црни прикрајак лета
преко кога као преко моста, из једног у други свет,
као преко огледала, пролази обрис за обрисом,
црно за црним, брзо, витлајући комадима својих боја
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што се у хитрости љуште и тање као река 
која одбацује делове дубине

Страх у дубини воде, модро под нама пени
а ми као бирамо, између две струје,
са једног на други мермер, од сна до избављења,
у које су уклесани само делови наших имена

Август нас поуздано води преко реке,
кроз црвене пејзаже да нас обрадује лепотом слика
пре него повуче последњу жилицу
о којој висе и наши животи,
врући августовски животи путника 
међу којима водени возари одмећу зрно по зрно
од којих ће саградити другу обалу

У чијој се то причи чује како горимо?
Лето је, прави август за бездомнике

– После црвеног блеска ваздух ће нас расејати
као да прошлости није довољан само ред,
белина за белином наше неверице
или узак пут кроз дрвореде
који нас из једне у другу таму пресликава

Ђорђе Брујић рођен је у Карловцу 
1967. године. Објавио књиге поези-
је - Нови пусти дани, Ободско слово, 
Подгорица, Страх од шума, Народна 
књига, Београд, Упутство за путовање, 
Просвјета, Загреб, Кућа на ледуУдруже-
ње књижевника Црне Горе, Подгори-
ца, Улица за самоћу, Књижевна задруга 
Српског народног вијећа, Подгорица. 
Приредио Савремено пјесништво Срба 
из Хрватске, Књига Стварања, Подго-
рица. Живи у Подгорици.
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Горан Ђорђевић

ПЕСМА ИСПОД ЧЕКИЋА

Љубици Рајкић

Прво је нацртано раскршће
па пут којим га напуштамо
на леђима светине
с кућним рогом
за који су нам причврстили
гривнама пламена руке.
Одраз је стизао до друге обале
која нас је заборавила у густим маглама
врбацима и топољарима
пуним урокљивих очију
и братске окрутне предострожности.
Одрањао се жути песак
као последњи часови.
Ископати у његовој злаћаности
 сопствену пећину
тако дубоко прозрачну
 као поноћни крик.
Све поново обасјати
последњим искрицама предања.
Свему дати матерње име,
отимати пресни ваздух
из замагљених сећања.
Утројити и обожити сванућем.
Отиснути се без предрасуда
у нова римована
и неримована насеља.

Озвездати потомство
и јездити непогодама
као светлост и као тама.
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Када су нам разрушили градове,
села, путеве, храмове и гробља
побили војнике, нејач, марву,
отерали птице и пчеле
озарених лица, кликташе: савршено!
Свет је уз нас
оружје испробано, златници оплођени!

Ширећи слободу
кроз карбураторска срца
халапљивог бољитка
праведни, одлучни, невидљиви,
весници благостања,
слободе и једнакости

Како су им поносни
мајке и очеви
захвално потомство

Како су им сјајна одликовања.

Горан Ђорђевић је рођен у Коларима код Смедерева 16. маја 1952. 
године. Основну школу и гимназију завршио је у Смедереву, а 
студије југословенских књижености и српскохрватског језика на 
Филолошком факултету у Београду. Пише песме, књижевну кри-
тику и радове из историје књижевности. Књиге песама: Почетак 
недеље (1984), 29. април, Друговац (1985, 1995), Расута земља (1997, 
1998, 1999), на румунском (1998), на словачком (2001), Сентандреја 
и друге песме (2007, 2010), Смедерево, седам песама на седам језика са 
седам цртежа (2009), Раскршћа (Incroci) на италијанском (2009). Прве 
песме (2011), Изабране песме (Poems), на бенгалском (2012), Прире-
дио је монографију Песнички кључ Смедерево, 25 година Фестивала 
Смедеревска песничка јесен (1994), Избор из стваралаштва за децу 
Бранислава Нушића (1997), Дела Васка Попе (2007). Песме су му за-



У
Ч

ЕС
Н

И
Ц

И
 Ф

ЕС
ТИ

ВА
Л

А

157

157

ступљене у преко двадесет панорама и антологија у земљи и ино-
странству и превођене на: енглески, француски, немачки, руски, 
шпански, италијански, румунски, словачки, јерменски, пољски, 
кинески, грчки, бенгалски, бугарски, македонски и турски језик. 
Важније награде: Награда Смедерева (1984, 1999), Награда Србо-
љуб Митић (1998), Вукова награда (2006), Награда Милан Ракић 
за песничку књигу године (2008), Светосавска повеља (2009), На-
града Перо деспота Стефана Лазаревића (2009), Награда Савеза 
бугарских писаца (2012). Дугогодишњи је директор Међународног 
фестивала поезије Смедеревска песничка јесен и уредник двојезичне 
песничке библиотеке Меридијани. Живи у Смедереву.
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CIP – Ка та ло ги за ци ја у пу бли ка ци ји На род на би бли о те ка Ср би је, 
Бе о град
82+7+3
MONS Aure us : ча со пис за књи жев ност, умет ност и дру штве на пи-
та ња / глав ни и од го вор ни уред ник Дра ган Мр да ко вић. – Год. 1, 
бр. 1 (2003)– . – Сме де ре во (Ка ра ђор ђе ва 5) : На род на би бли о те ка 
Сме де ре во, 2003– (Сме де ре во : New press). – 23 cm
Че ти ри пу та го ди шње
ISSN 1451–3846 = Mons Aure us
Co BISS.SR–ID 111007500


