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 Уредништво странице Српски језик и књижевност је 

почетком јула 2015. године расписало литерарни конкурс за избор 

најлепше ауторске песме и приче. Конкурс је расписан како би 

неафирмисаним љубитељима писане речи била пружена 

могућност да се њихова реч чује, да се њихов књижевни таленат и 

дар покажу... Радови који су у протекла два месеца стизали на 

нашу званичну и-мејл адресу су пажљиво прочитани и оцењени, а 

најлепши су своје место нашли у овом – првом по реду Зборнику 

поезије и прозе (2015) странице Српски језик и књижевност. Пред 

Вама је могућност да наставите да листате овај Зборник, да 

уживате и разгледате чаробни свет речи који ће се пред Вама 

показати, а кроз који ће Вас водити најлепше песме и приче са 

Конкурса за најлепшу песму и причу (2015). Уживајте! 
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ББаајјккаа  
(ПРВА НАГРАДА НА КОНКУРСУ ЗА НАЈЛЕПШУ ПЕСМУ 2015) 

 

Милутиновић Јована 
Параћин, Србија 

 

 

Не говори више. 

Срушићеш давно саграђени замак, 

ни на небу, ни на земљи. 

Нестаће месец и моја бела хаљина. 

Уморићеш коња, 

изгубићеш мач, 

утихнуће песма, 

и призваћеш плач. 

 

Не говори више. 

Разорићеш маглом окружени дворац, 

на ваздушастом облаку. 

Нестаће звезде и моје стаклене ципеле. 

Згазићеш ђурђевак, 

одлетеће соко, 

заћутаће срце, 

и склопићеш око. 

Боље је да ћутиш. 
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ГГддее  ккааммеењњее  ннииччее  
(ДРУГА НАГРАДА НА КОНКУРСУ ЗА НАЈЛЕПШУ ПЕСМУ 2015) 

 

Живановић Милица 
Смедерево, Србија 

 

тамо где непомично леже 

проговорили би они ал' не могу 

тамо одакле утваре беже 

живи нису нама испод ногу 

 

ка циљу отрцано лебде без крила 

сами, тупи, никог немају 

сабласни, без крви, залеђеног била 

на реду су да вечно трулећи дремају 

 

отворене очи сиве 

мртво зуре у дрвену тмину 

више се они Звезди не диве 

без погледа секу бескрајну празнину 

 

садише цвеће... палише свеће... 

мермер и злато стављаше преко... 

Ма, узалуд труда, узалуд све! 

Земља још никог вратила није. 
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УУввеекк  ссаамм    

ввооллееллаа  ввооззооввее  
(ТРЕЋА НАГРАДА НА КОНКУРСУ ЗА НАЈЛЕПШУ ПЕСМУ 2015) 

 

Секулић Александра 
Бања Лука, Босна и Херцеговина 

 

 

Увек сам волела возове! 

Можда због јецаја њихових даљина 

у беличастој измаглици хтења. 

Чекала сам их и они су понекад чекали мене. 

Чежњиво смо љубили шине телима, 

можда смо тада маштали о неким поврацима 

и онда када би тихо окренули леђа 

испустивши целу душу у уздаху. 

Увек сам волела возове! 

 

Данима сам бројала вагоне прошлости 

и слушала тупи звук корака који журе 

можда да постану нечије данас, 

можда да забораве јуче, 

можда да остану сада. 
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Волела сам возове 

и понекад они су волели мене. 

Гледала би данима 

маштања која постају путеви трептаја 

уснулих стрепњи станица од суза, 

бескрајно усамљених надања. 

 

Волели смо се возови и ја, 

а можда је то био сам дрхтај колена 

када смо први пут закорачили 

у страхове ћутљивих неповратака. 
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ООппрраашшттаамм  ттии  
 

 

Јовић Јелена 
Кучево, Србија 

 

Опраштам ти онај 12. април 

и Tango in the Bar, 

својих пар цигарета у углу, 

за шанком, уз вино, 

наш први сусрет од 15 минута. 

Одлазим, а ти говориш: − Куда журиш? 

Опраштам ти ону шетњу крај реке 

у предвечерње сате, 

Сваку бачену жабицу. 

− Ја то не умем, кажем... 

А ти ме питаш где ми је детињство. 

Опраштам ти онај стан у Мике Аласа 

за који смо везали успомене. 

Излежавање у кади, 

твој кофер док ме вучеш за собом 

до таксија, 

мада кажем, ја ћу само до врата, 

и мада презирем растанке. 

Позив из Три шешира 

и нашу прву песму. 

Твој одлазак у мају. 

Долазак у јулу. 

Нови Сад. 

Летовање с девојком. 
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И све оне позиве у касне сате 

када си умео рећи: Ти ме једина разумеш. 

Опраштам ти сваку разбијену чашу 

уз Томину Јелену, 

и суботње Недостајеш ми. 

Октобар. 

Мој рођендан. 

Твој одлазак у Париз. 

Опраштам ти што си је оставио. 

И што јој ниси признао да си ти крив. 

И што си ми се вратио. 

Опраштам ти и новембар, 

и децембар, 

и јануар. 

Твог хаскија који ме гледа први пут 

као да ме већ воли, 

потом гледа тебе тражећи одобрење... 

− То је наша Јеца, Дона... 

А хаски маше репом. 

Шетњу под кишобраном 

док снег пада над Јеленом стеном, 

и над оним крстом којим су унакарадили град. 

И друге, и тебе, и себе, и нас. 

Опраштам ти фебруар. 

Храм Светог Саве док стојиш, и док ме чекаш, 

и ноћ пред лет док напољу веје на минус 5. 

Таксисту који те је одвезао. 

Авион који је полетео. 

Поруку из Атине, 

са Малте, 

из Туниса. 

Март и април. 
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Слике места где си радио, 

мора где си ронио, 

и плажа где си седео са Арапима 

слушајући Please, forgive me, 

улаз у Стари Рим док држиш три прста у вис, 

слике твог пса док спавате 

и твоје: − Дођи да спавамо заједно. 

Снимљен аудио тенкова који долазе у град 

док вас евакуишу, 

и сваки пребринути твој одлазак на посао. 

Опраштам ти договоре, планове... 

Авион из којег нисмо скочили. 

Падобране који се нису отворили. 

И смрт, коју нисмо дочекали 

заједно. 

Опраштам ти причу о нама 

која неће бити написана, 

јер јој никада нисам видела крај. 

Позив из Македоније 

и једно: − Волим те, будало... након свега, 

опраштам ти... 

Опраштам ти чак и то што те волим, 

и то што сам морала да одем. 

Кунем се, морало је тако бити. 

Опраштам ти... 

Што се пред спавање у себи питам 

да ли си добро, 

и јеси ли прекршио обећање 

да нећеш отићи у легију странаца, 

да нећеш дати да те живот прогуа, 

као што је прогутао нас.. 
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Једино, 

пружену руку, 

и једно пријатељско Збогом, 

које нисмо имали прилике да кажемо... 

Да завршим. 

Да завршиш. 

И да одемо својим животима... 

Е, видиш, то, 

то ти никада нећу опростити... 
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ССммрртт  ССммррттии  
 

 

Аранђеловић Милош 
Ниш, Србија 

 

Једног дана, када дође време 

Свет ће остати без мене. 

Надвиће се нада мном мрак и сене, 

Моје тело ће почети да вене. 

 

Знам, умирали су и пре мене, 

Зашто онда певам о оном што сви знају? 

Зато што после моје смрти, 

Земља ће се приближити крају. 

 

Тог дана када испустим половну душу 

И олакшам планету за који грам, 

У том дисбалансу на Божјем игралишту, 

Свет ће бити ко без свеца храм. 

 

Сетиће се тада Смрт уплакана 

Како да исправи своју кобну грешку, 

На планети свако има свога пара, 

Одзвониће изгледа још једном грешнику. 

 

Кренуће на пут у црном убица, 

Тражиће ко то мојој палој души паше, 

Мисли стајаће она тешка срца 

Док ка звездама уплакана маше. 
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Наредиће Смрт ветру снажном 

Да обори лишће са дрвећа, 

Нада се спазиће је далеким погледом 

Док се мене замишљена сећа. 

 

Дуваће ветар све јаче и јаче, 

Обараће дрвеће свуд по свету редом, 

Ал' нема нигде девојке која плаче, 

Можда је побегла пред хаосом и стампедом. 

 

Преселиће реке, језера и океане 

У нади да ће је пронаћи ма где, 

Испуниће све увале, пећине и јаме, 

Ал' ње нема, па нема нигде. 

 

Беснеће ватра и љути вулкани, 

Паклени огањ на планету дође, 

Божји слуга све планине на земљи сравни, 

Цео свет уздуж и попреко прође. 

 

Али неће знати Смрт, па чак ни Бог, 

Оно што ја сад осећам и знам. 

Тужна је судбина мене бедног, 

Ја сам на свету сасвим сам. 

 

Прошао сам сваку стазу и путељак, 

Ни ја је нисам нашао никад, 

Данас сам за њом лутајући, 

Осетио да ње нема, неће је ни бити. 
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Кренуће Смрт да чисти планету, 

Надаће се, доћи ће и до ње једном. 

Убијаће редом људе по свету, 

Ал' знамо, никад неће стати пред њу. 

 

Уништиће и побиће све што на земљи јесте, 

Остаће призор и нико да га памти. 

Умреће тада Смрт, тај крвник планете, 

Своју сврху испунио је у неколико сати. 

 

Плакаће Бог горе високо, 

Страшна и језива слика стајаће под њим, 

Кајаће се, кајаће се горко, 

Што ми не створи њу да је грлим и волим. 
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ДДрруугг  
 

Грмуша Ђорђе 
Београд, Србија 

 
У мраку 

зачу се звук, 

паде један, 

паде други, 

паде свако ко ми беше друг. 

 

Чух те пусте речи, 

одјекују „они долазе“, 

проклетници смрти страшни, 

градом нашим пролазе, 

монструми црни, 

војници беса, 

направише покољ, 

настрадаше чак и деца. 

 

Ех, животе, ниси био дуг, 

оде свако ко ми беше друг. 

 

Падоше к'о соколови, 

падоше к'о јунаци, 

али чета она беше храбра, 

залудан је плач снажних мајки, 

умреше јунаци, 

ти наши ђаци, 

баш кад се зачу звук, 

паде један, 
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паде други, 

паде свако ко ми беше друг. 

 

Мила мати не плачи, 

оче буди поносан, 

нека знају вечно сви, 

да млад је човек покопан, 

без разлога, из хира, 

из прве клупе, 

право у смрт, 

знаће да смо падали храбро, 

да смо живели вечно, 

али суза нек не пресуши, 

да памти добро Немац, 

сваку клупу, свако дете, 

нека памти Крагујевац! 

 

Ех, животе, ниси био дуг, 

оде свако ко ми беше друг. 

 

Уистину нек се зна, 

да невина паде крв, 

нек' пати тај што узе, 

плам живота, среће пут, 

нек' се уреже у сећање, 

ово црно предање, 

нек' се уреже у сваки ум, 

да паде свако ко ми беше друг. 

 

 

 

 

19 



 

На крају овог суровог пута, 

нестаде и страшни мук, 

дође ред сад на мене, 

пушке готовс, пуче звук, 

падох сада, 

падох доле, 

падох где је и мој друг. 

 

Посвећено ђацима стрељаним у Крагујевцу. 
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Пролеће нас зове  
 

Максимовић Лука 
Ниш, Србија 

 
(Радост) 

 

Пролеће је, знајте, свуда око нас 

Зар не чујете његов упорни глас 

Оно нам каже – играјте, цртајте, пишите 

Кроз игру свет уметности дишите. 

 

Јер пролеће све најлепше у нама буди, 

Као да каже: радујте се људи 

Уживајте у свему што нам пружа 

Да живот буде мирисна ружа. 

 

Пролеће  нас кроз игру води 

У свакој игри радост се роди 

Нигде већег богатства и среће 

А никад ништа лоше донети вам неће. 

 

Цвеће је свуда и радује се са нама 

Годи му нежна дечја галама 

Сунце је због дечјих гласова радосно 

Зато и сија тако заносно.  

 

Напуните зато пролећним радостима 

Своје очи, мисли и срца 

Јер свако срце кад у пролећу ужива 

Лепше и нежније живи и куца. 
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(Недостајање радости) 

 

Један дечак тужан и сам 

Само кроз прозор пролеће види 

Лежи болестан у кревету свом 

Да призна тугу он се стиди. 

 

Дуго већ у кревету проводи дане 

Чекајући да дан оздрављења сване 

Лекари се труде да му боље буде 

Они му наду у живот нуде. 

 

Уплакане очи тог доброг дечака 

Врло често у моје мисли дођу 

Волео бих да му дани болести 

Једном заувек заиста прођу. 

 

 

(Враћање радости – другарство) 

 

Тужног дечака другови воле 

Жале што је одсутан из школе 

И што не проводи време као пре 

И што га не радује пролеће. 

 

Носе му књиге и причају приче 

Кажу му да ће све бити као пре 

Стварно се надају да биће тако 

И баш никако другачије. 
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Желимо да срећно јутро сване 

Да се не чује плач његове маме 

Да опет хода и срећан буде 

Да његови осмеси радују људе. 

 

Нека пролеће испуни жељу 

Највећу жељу што рађа другарство 

Да наш друг са нама поново трчи 

То ће нам бити највеће богатство! 
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Ипон  
 

Цвијић Стефан 
Бања Лука, Босна и Херцеговина 

 

 
Ратник судбу намеће, 

пјесник судбу дарује, 

ратник у пјеснику, 

пјесник у ратнику, 

слобода нека је свемиру. 

 

Оштри огањ у рукама, 

а на врату круна, подивљали Марс, 

у њима кораци легија, тапат коњице, 

крвава зора свиће, 

а вруће црвене ријеке 

из корита безглаво лете. 

 

Гдје је дух промјене? 

Да ли спава подно лишћа трешњи 

или лута тракама мануфактура? 

Колико ће издржати жилаве руке, 

блиједа лица? 

 

Без крила и птица је жива, 

али не, 

нека је дражи трен у лету, 

него вјечност у оковима. 

 

Отров тихо испијам, 

у вапај се претварам, знам. 
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Валцер живота  
 

Вршкова Даниела 
Бачки Петровац, Србија 

 

 
Један корак назад, два мала у месту, 

наслањам се леђима на сигурну руку Твоју. 

Један корак напред и два ситна за њим, 

заплесали смо валцер живота 

усидрени у нашу мирну луку. 

 

Гураш ме напред и повлачиш назад, 

не гледам куд идем, зато што верујем Ти. 

Води нас ритам срца под звездом љубави 

напред или назад, битно није, 

јер плешемо валцер живота заједно ми. 

 

Један корак назад, два ситна у месту 

скоро сам пала кад Твоја рука изненада неста'. 

Изгубљеног ритма бауљам около тражећи Те. 

Хоћу да станем и нестанем, 

али ритам живота не пушта ме. 

 

Кораке валцера знам, научила сам, 

а светло позорнице ми више не треба, 

шта ће ми сад кад Тебе нема. 

Један корак напред, два мала за њим, 

све док срце ритам удара 

морам плесати валцер са животом Сама. 
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Требам тебе  
 

Секулић Бојана 
Бања Лука, Босна и Херцеговина 

 

 

 
Мрска ми је људска отупелост, 

Тако далека њена затвореност. 

Мука ми је од шкртости, недостатка пажње, 

Љубави и вере у друго, у другог. 

 

Мрзим близину и гласан жумор и кикот пролазника 

Поред прозора који својом бригом и чамотињом, 

Разарају мир, растеравајући звук молитвене тишине. 

 

Далека ми је љубав у калупу. 

Љубав намењена некоме, а не свима једнако 

И свима понаособ. 

Волим све око себе, и ветар, и лист, 

И прашину, и светло и мрак, 

И свако живо биће које ходи по диркама тла. 

 

Мрзим уштогљеност, развратност, 

И све што лишава дух смирености. 

Мрзим што сам као лист којег сваки дах ваздуха протресе и 

Остави опустошен дух. 

Што сваки чујен, опипљив бол је и мој бол. 

Који разара сваки молекул мога бића. 

 

 

 

 

26 



 

Плач и срнине очи вапе „Дај ми радост спасења Твога, 

и духом владалачким учврсти ме“! 

Желим мир, без бола, болести, 

Без растанка, без ружних речи и преког погледа. 

 

Тражим љубав, 

Тражим само тебе. 

Никоме не припадаш, а све обухваташ. 

Требам тебе! 

Требам себе... 
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Да ли ме  

још увек чуваш  
 

Митковић Милица 
Куманово, Македонија 

 

 
Да ли ме још увек чуваш 

тамо на оном месту 

на којем само ти имаш приступ 

и кад-кад ја, 

тамо где бежиш од гужве 

и кријеш се од бола 

који оглашава твој смарагдни очај? 

Да ли си научио већ, 

без мене, 

да искориштаваш дан, 

и да са другог угла завириш у свет? 

Прсти су испуњена празнина, 

небо је оно што нас све чека, 

људи су фигуре а ми смо слепи 

и лутајући кроз живот 

случајно ударимо у по неку. 

Да је осмех капија, 

да су наше душе љуљашке 

и да смо ми нити вечити, нити пролазни? 

Оно што се дешавало и треба да се деси 

ми смо несвесни и не знамо ништа о томе, 

али, 

али ипак има неко ко већ о томе зна по нешто. 
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Да ли си научио правити ме димом цигарете 

и удахнути сваки атом ваздуха жедно 

док се касније не изгубим 

и више не видиш ме? 

Нешто је у нама престало 

да се онако детиње смеје, 

али те још увек чувам у десном џепу 

као мудрац тајну своју. 

Да ли се сећаш кад сам ти се насмешила 

и погледала те онако 

филмски и дубоко испод подигнуте обрве... 

Тад си ме питао, 

је л' је ово поглед љубави? 

− Ма не, одговорила сам ти, 

ово је само успомена. 

Једном ће постати далека. 
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Последње збогом  
 

Вуковић Борис 
Требиње, Босна и Херцеговина 

 

 

 
Изблиједјела страница сузом натопљена, 

дрхтавом руком невјешто писана, 

у ладици немирне дане броји, 

сјећа ме на дан кад си рекла да ме волиш. 

 

Волио сам те свом жестином срца свога, 

знала си, барем се за то не кајем, 

али чему онај у мартовској ноћи 

кад ти је у очима сјало да ме волиш и даље. 

 

Отишла си тихо и ишчезла заувијек, 

погледу ока недостајеш и даље, 

ал' у срцу си заточена жаром, 

поздрав хладан, 

који се никада угасио није. 

 

И данас та иста страница неспокој задаје, 

сретох те у машти срца рањенога. 

Дај ми своју руку последњи пут, 

одиграј са мном шансону заборава 

и док мелодија буде умирала све тише и тише, 

нестани с њом уз последње збогом. 
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У шуми... 

 

Ђурић Свјетлана 
Бања Лука, Босна и Херцеговина 

 

 

 

 

У шуми колиба сама, 

Иза далеких брда 

На њу је пала тама, 

Ту бива и не мрда. 

 

У шуми колиба соба празних 

Танани пут води до ње, 

Попадало лишће дрвећа разних, 

Гране тромо падају на тле. 

 

У шуми колиба мала 

Напуштена, она пропада 

Дјевојка је на брдо стала 

Сваки лист њена је нада. 

 

У шуми колиба стара 

Пад и пропаст јој суђена, 

Дјевојци се срце пара 

Да бар није била пробуђена. 
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У шуми колиба чека 

Да се дјевојка врати. 

Да ли она види из далека 

Црна кола која ће стати? 

 

У шуми колиба оста! 

Заједно с црним колима 

Дочека дјевојка госта 

Који донесе крај болима. 
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Детињство мога деке  
 

Панић Слађана 
Нови Сад, Србија 

 

 
Узех перо и хартију белу, 

да напишем ту истину целу. 

У прошлости проведене дане, 

и сећања из младости ране. 

Кад се сетим није било давно, 

у Брозово оно време славно. 

Волио сам све што дете воли, 

Први разред уписах у школи. 

У школу сам радо ићи хтио, 

пун сам среће и радости био. 

Шара торба и у њој су књиге, 

ишао сам у школу без бриге. 

Газио сам ливаде и шуме, 

на ногама носио опанке од гуме. 

А у Шари где ми књиге стоје, 

стрпала ми мајка комад проје. 

Дан за даном ређ'о сам у школи, 

тако ти је кад се школа воли. 

Али ипак како ствари стоје, 

поче тата спроводити своје. 

Па ми каже да у школу нећу, 

ком је школа донела срећу. 

Каже тата да од школе нема реда, 

иди сине па чувај говеда. 

Радио сам шта је тата хтио, 

поред свега и млинар сам био. 
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А успијем и задаћу да испишем, 

па понекад и у школу збришем. 

Све задатке и задаћу сваку, 

највише сам радио по мраку. 

Буквар читам и прегелдам слике, 

свако вече покрај лампе Жмике. 

А из ћошка и баба се чује, 

па на мене галами и псује. 

„Смањи Жмику“ тако баба каза, 

не бил' мало уштедели газа. 

Колико сам рано моја љута, 

крај огњишта наспавао се пута. 

Слушајући угарак 'де пуца, 

и лонац на веригама како кврца. 

Пробудим се, бацим горе око, 

па уздахнем у себи дубоко. 

Тај уздах задржим у души, 

гледајући месо где се суши. 

Џаба поглед, џаба жеља пуста, 

кад је месо далеко од уста. 

У школи се неко славље спрема, 

али мене на том слављу нема. 

Опанци се на ноге притежу, 

и мараме око врата вежу. 

И црвене капице на глави, 

да изгледаш к'о пионир прави. 

Све у школи од радости цвета, 

носиће се Титова штафета. 

Таман ја сам на то славље крен'о, 

тата каже мораш купити сено. 

Нек' је срећан твој рођендан Тито, 

морам купити сено и жито. 
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А време сам према сунцу штим'о, 

јер никада сата нисам им'о. 

За мене су били прави знаци, 

кад петао запева на каци. 

Чујем причу која краја нема, 

у Шипову прослава се спрема. 

Ту смо причу доста пута чули, 

на барама 27. јули. 

Огласи се и моја мајка стара, 

„Ићеш сине, даће тата пара. 

Ићеш сине даће тата новце, 

али прво мораш да напасеш овце.“ 

Два динара падоше у кесу − 

„Ево сине па попиј шабесу.“ 

Мало пара потегни-повуци, 

два динара држ'о сам у руци. 

Гледао сам прославу од среће, 

и рингишпил како се окреће. 

Па тако размишљам о свему, 

да се и ја провожем на њему. 

Међу ланце сео сам без муке, 

два динара одоше из руке. 

Па ми остаде гледати у небеса, 

не попи се ледена шабеса. 

Са прославе враћам се рано кући зна се, 

да се благо поподне напасе. 

Баш овако је било у оно време, 

то су биле паклене године. 

Ал' су тада деца задовољна била, 

никда нису задовољства крила. 
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ППооммеенн  ззаа  ооццаа  
 

Мелешев Дамир 
Нови Сад, Србија 

 

 
Зар нисте приметили, децо, како у последње време 

мој рукопис све више наликује очевом? 

(Обриси његовог одсуства као да још су живи 

под наносима свакодневице где тихо брује у потаји.) 

 

Зар нисте приметили, децо, како ми нежно преотима 

право на годишња доба, на несанице и надахнућа? 

Како ми блажи горчине питком дунавском водом 

коју је (не зна се како) сачувао из детињства? 

 

Видите, драга децо, сада је његова одсутност 

само још једна песма, на непреводивом језику 

снова и дневних опсена; последња заумна песма 

на замишљеној средокраћи између успомене и наде. 
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ССттрраасстт  
 

Беловић Никола 
Руско Село, Србија 

 

 

Ветар је дувао 

Боја очију твојих 

Сјединила се са бојом неба. 

Лице твоје јарко 

Засјало је као никад 

Усне твоје мамиле поглед 

Жариле и палиле срце моје. 

Будиле у мени наду 

Да ћеш се појавити 

О девојко жено шта ли си 

Будиш у мени страст 

Сваког дана 

Све већу и већу 

Чежњу и патњу. 

Теби пишем песму 

Теби која си далеко 

Шаљем писмо по голубу белом 

Кажу љубав нема границе 

Прелетеће и долетеће 

До срца твога каменога 

Препознаћеш га јер је боје 

Очију мојих. 
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ККиишшаа  
 

Јурић Валентина 
Бачка Топола, Србија 

 

Зададе се облак сив. 

Сева мрачни див, 

ветар дува па 

се стиша сад 

ће пасти киша 

 

Једна кап, 

друга кап 

прокапује  

кап по кап. 

Да ће бити кише нове. 

Па се каже 

нека лије 

жедно биље 

воду пије. 
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ММоојјаа  ррааззррееддннаа  
 

Чупић Ђорђина 
Добој, Босна и Херцеговина 

 

 
Moja рaзрeднa сe зoвe Maриja. 

Имa oчи бoje кестенa. 

Вoлим кaдa је срећнa 

и нaсмejaнa. 

Jeр тaд је нaјлепшa. 

Пoмaлo је буцкaстa, 

И превише луцкaстa. 

Вoли дa се шaли, 

пoмaже нaм oкo неких предметa дa би штo бoље oцене имaли. 

Веoмa је дoбрa мaмa, другaрицa, кoлегиницa, oсoбa! 

Не дa дa у нaшем рaзреду влaдa злoбa. 

Ту нaстaје жестoкa бoрбa! 

Стрaшнo је вoлим.  

Стaлнo нaм тепa: 

„Bи сте децa мoјa пaметнa и лепa!“ 

Чувa нaше тaјне, уз нaс је кaд нaстaну прoблеми. 

Кaд нaм дaни пoстaну лoши, 

ту је Мaријa дa прoблем реши. 

Oхрaбрује нaс кaд имaмo лепе идеје, 

у нaшим живoтимa oнa срећу и весеље сеје. 

Oвoм песмoм јoј кaжем „Хвaлa!“  

Дрaгo ми је штo упoзнaх oсoбу пoпут ње. 

Тaкo је слaткa и мoме срцу дрaгa и милa! 

 

 

 

 

39 



 

 

 

 

 

ЗЗББООРРННИИКК  

__________________________________________  

  

  

                    ..  ..  ..  ппррооззаа  ((22001155))  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ППуутт  ппооррооккаа  
(ПРВА НАГРАДА НА КОНКУРСУ ЗА НАЈЛЕПШУ ПРИЧУ 2015) 

 

Радановић Богољуб 
Бања Лука, Босна и Херцеговина 

 

 

Јесен је. Опет је стигла. Увукла се и прогутала све за собом што је 

људско било. Не волим је. Дође, увуче се, украде и онда нестане. И овај пут 

вожња возом била је у јесен, a не волим ни јесен нити вожњу возом у јесен. 

Стигао сам негде око 12 и журећи са станице дошао у стан у којем се, чим је 

шкљоцнуо кључ, кренуо ширити онај мирис који просторије имају када нико 

дуго у њима није био. Упалио сам свјетло и кренуле су мисли, оне црне, 

страшне. Мантало ми се. Болило ме. Хтио сам да побјегнем, а знам немам куда 

ни гдје. Ту сам. Дошао сам. Морам се суочити са стварношћу и вратити живот 

на тај дан кад сам побјегао од њега, а кренуо путем који није животни, није ни 

пут, не знам шта је. 

 Гледам у слике на зиду које су прекривене великим слојем прашине и 

тако стајем и крећем да бришем једну по једну. Навиру слике, дјетињство, 

срећа, породична атмосфера, школа, прве љубави, факултетски дани и дан, тај 

дан који ме натјерао да побјегнем, одем, нестанем, а од свега сам стао само у 

мјесту и ту и остао закован, непомјерен. Схватио сам. Нисам ја ништа успио. 

Човјек прикован за даску - даску која је прикована за зид и не иде нигдје. Не 

помјера се, стоји, а боли. Боли све оно што се десило, боли што не можеш даље, 

боли што не знаш како. Боле ме очи, боле јер не могу да гледају, а гледају јер не 

могу да забораве и неће да заобраве, а боје се да запамте. 

Пуних седам година је прошло од кад сам изгубио све. Породицу, 

здравље, сређу, осмијех. Покуцао сам ал’ на погрешна врата. Кад су се отворила 

већ је било касно. Кренуо сам степеницама којима није било краја, а није било 

ни повратка назад јер је кључ самим уласкoм био изгубљен. 
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Кренуше да ми клецају кољена. Спустих се на стару, подерану, 

прашњаву фотељу и пожељех да побјегнем. Али нема бјежања, први корак сам 

направио. Биће сад све лакше. 

Заспао сам. Трајало је око пола сата, а од шока се не бих ни пробудио да 

ме није олуја тргнула из сна. Устадох и кренух према некадашњој соби која је и 

сада изгледала као тада. Отворих прашњава врата и отвори ми се душа. Све је 

исто. И кревет и ормар и завјеса и тепих, па чак и сат стоји на истом мјесту. 

Ударац, онај изненада што оставља без даха, био је јачи него икад. Ударац 

прошлости, ударац успомена, ударац туге, ударац сажаљења. Ушао сам у собу и 

из кофера који сам вукао за собом извадио неку постељину коју сам купио код 

Маре на пијаци за ситне паре. Желио сам што прије да заспим јер је сан бјег. 

Сан је у овом случају спас. Сан је једино мјесто гдје могу да будем сам и 

изгубим се из лавиринта који овај стан крије. Кроз неколико минута нашао сам 

се у свом старом кревету, старом окружењу и старом себи. Срећа, сан ме 

ухватио брзо. 

Све је почело средином септембра. Био је још један од оних врелих 

љетних дана кад човјек не зна како да се носи са врућином. Над селом се, као и 

обично, у то доба године простирао помијешан мирис сијена са мирисом зрелих 

шљива. У малој соби, паковао сам у путничку торбу нешто хране да имам за 

првих пар дана. Ствари, иако поприлично старе ал’ и даље носиве, мајка је већ 

била спаковала и оставила поред врата. Тада сам први пут у животу осјетио 

страх, онај страх кад човјек не може да га се ријеши, а не зна хоће ли се моћи 

носити са њим. Страх од неизвјесноти, страх од превеликог ишчекивања. Онда 

се тај страх полако претварао у срећу и тако су се смјењивали читаво то јутро. 

Погледао сам на стари, зидни сат који је испуштао чудан звук, као кад један 

шраф није добро заврнут, па сиц на бициклу крене да шкрипи. Е тај, управо тај 

звук. Схватио сам да је вријеме. Изашао сам из собе и понио ствари са собом. 

Отац и мајка стајали су испред. Знао сам да ћу се већ кроз пар сати по први пут 

наћи очи у очи са животом сам, а нећу знати шта да му кажем и како да му се 

обратим. „Еј ти животе“, мислио сам у себи, „ето мене долазим. Дружићемо се 

ми и бићемо добри другари. Хоћемо. Морамо. Бићеш ми ту да се заједно боримо 

и заједно истрајемо. Имам један циљ а ти ћеш бити онај пријатељ што ме 

ухвати за лакат кад поклекнем.“ 
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Мајка је већ почела да плаче. Рукама је склањала  сузе са лица које је, од 

свих послова које жене раде када живе на селу, било такво да се у најмању руку 

може рећи испуцало и уморно. Отац, крупни црни земљорадник, уморан и 

измучен од живота који се сводио само на рад, гледао је у мене као да губи све 

оно за шта је живио, за шта се борио, за шта је давао последњи динар, за шта је 

био спреман да да и сопствени зивот. Гледао сам у њих и пожелио да им кажем: 

„Нећу ја ићи, остајем са вама овде.“ Али сам знао да треба да идем, да они то 

желе, да је то желим, да треба да направим од себе нешто. Мајку сам загрлио 

снажно. Пољубила ме је и, гушећи се у сузама, рекла: „Чувај се. Једи редовно и 

спавај да будеш одморан.“ Обећао сам јој да ћу послушати сваки њен савјет и 

бити и више него добар. Отац ми је пружио руку. Стиснуо је јако. Погледао ме 

испод густих, црних обрва и рекао: „Буди мудар и истрајан. И не заборави да 

сам ја последњи пут побиједио у обарању руке. Чекаћу те да видим хоће ли се 

шта промијенити.“ Насмијали смо се обојица, а суза се снажно борила да се 

спусти низ образ и успјела је. 

Покупио сам ствари, ставио путну торбу на једно раме, другу у руку, 

махнуо им и кренуо. На самом излазу из дворишта Боби ме погледао као да хоће 

да ми погледом каже да му је тешко што идем. Зацвилио је и остао онако тужно 

гледајући како одлазим. Затворио сам капију за собом и кренуо сеоским, 

прашњавим макадамом поприлично изгубљен, што због одласка, што због 

врућине и сунца које је све више и више гријало. Посматрао сам успут куће и 

пропланке, житна поља и воћњаке и све ми је било теже што идем тамо негдје, 

не знам ни ја гдје.  

Вожња аутобусом била је поприлично удобна и прошла је брзо. Изашао 

сам на аутобуску станицу, покупио ствари и кренуо према стану који смо, отац 

и ја, још љетос изнајмили. Ушао сам, спустио ствари и легао да се одморим. Све 

око мене било ми је чудно и ново и осјећао сам се, метафорично речено, 

хендикепирано. „Да то сам ја. Мало сеоско дијете, оца земљорадника и мајке 

домаћице, неискварене душе и јаких жеља у великом, непознатом граду. Дошао 

сам да се суочим са животом. Дошао сам да изаберем животни пут. Дошао сам 

да кренем тим путем и изградим своју личност.“ 
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Кренуо сам од прве степенице и полако се пењао. Факултет, нова 

средина, мала примања мојих родитеља, а самим тим и ограничен џепарац, 

друштво, дјевојке, учење, понекад излазак. Све је било на мјесту, све је имало 

своју границу. Прошле су тако прве две године. Оцјене одличне, родитељи 

презадовољни, ја и даље остао дослиједан себи, чиста година у јулу, потом рад и 

одмор са родитељима на селу. Био сам срећан. И они су били срећни. Све су 

давали за моје школовање, слали ми последње паре, често остајући без брашна 

само да бих ја имао довољно за себе, али су били срећни – срећни што имају 

дијете које се труди, бори, хоће да постигне нешто, да оствари циљ. Није им 

никад тешко падало да остану без ичега, само да бих ја могао студирати и 

завршити тај факултет.  

Но, има једна јако специфична ствар са нама људима. Кад ти неко да 

прст, у почетку будеш ненормално захвалан, поштујеш тог неког, цијениш га и 

желиш да му се одужиш или можда не желиш, али имаш у глави негдје да му 

дугујеш. Онда временом, или кренеш да тражиш не прст него шаку, или се 

доведеш у ситуацију да ти се подразумијева да ти неко даје, да ти пружа, да то 

тако треба да буде, да не може да буде другачије јер кад би било другачије тај 

неко би био покварен, лош и безобразан. Иако је био ту, иако је помагао све 

вријеме, иако је давао и прст и шаку једно не могу гурне у воду све оно од 

раније. Нажалост, тако је то са људима.  

Временом, како су пролазиле године, постало ми је мало оно што су ми 

родитељи слали. Желио сам више, требало ми је више, дао бих све да имам 

више. Велики град покварио је малог човјека, убацио га у вртлог и направио од 

њега похлепног дјечака који престаде да цијени праве вриједности. Кренуо сам 

да дилам. Уништавао сам животе свих тих средњошколаца. Није ме било брига. 

Гледао сам их и нисам осјећао ништа. Имао сам више пара, то ми је било битно. 

Више пара, више могућности. Кренуо сам да пијем. Много сам пио. Курвао сам 

се. Спавао по шанковима којекаквих кафана. Факултет ми је постао прошлост. 

Нисам хтио да студирам. Нисам ту видио срећу. Моја срећа тада били су 

алкохол, курве и новац за једно и друго. Родитељима сам престао да идем. У 

почетку сам лагао за факултет, лагао за ненормално брзо трошење пара. Онда 

сам престао. Било ми је свеједно шта мисле, шта ће рећи, шта ће помислити. 

Гледао сам их као ограничене конзервативце који желе да ме спутају у животу.  
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И даље су се трудили, звали ме, молили ме да престанем. Нисам их 

слушао. Престао сам да им се јављам јер су ми били досадни. Престао сам 

потпуно да их обилазим. Причали су ми да ми је мајка спала на 20 кила. Није ме 

било брига. Промијенио сам привремено и адресу становања да ме не би могли 

наћи. Хм, да адресу, ако се смрдљива, стара шупа у којој мирис устајалог 

киселог купуса и прљавих чарапа старца који је дијелио кревет са мном може 

назвати адресом. Ни то ми није сметало. Како су пролазиле године био сам све 

гори. Узори су ми били којекакви пијанци и пријатељи дилери који су за кратко 

вријеме грабили велике паре. Разболио сам се. Са 21 годину јетра ми је била 

уништена. Ал’ нисам одустајао. Наставио сам. Повремено сам и дувао. Било је 

некако фино изгубити се у већ изгубљеном свијету, имати онај добри осјећај кад 

си мртав-хладан и све ти је равно до мора. Пролазило је вријеме. Кренуо сам да 

размишљам о томе како да нађем и неки посао. Чисто да не лежим преко дана. 

Почео сам радити. Фин посао, пристојни људи. И то сам упропастио. Нисам 

долазио редовно, долазио сам пијан, надуван. Смрдио сам на алкохол, на 

пропаст, на трулеж. 

Пролазили су дани и ноћи, а ја сам био све гори и гори. На пола пута 

окренуо сам се и кренуо другим степеницама. Степенице које су ме повукле у 

пропаст.  

И тако сам сједио једно јутро на клупи поред парка док се зубато сунце 

полако играло са облацима и покушавало да их отјера, а свјеж ваздух играо се 

са мојим трулим плућима. Било ми је досадно па сам кренуо да слушам причу 

два пролазника. Сјели су на клупу поред моје и почели да причају: „Е мој ти 

пријатељу, јуче у кафани слушам причу о човјеку из мог села који је био појам 

људства, памети, части и поштења, а онда је живот кренуо да му задаје ударце. 

Син отишао да студира, упропастио живот потпуно. И од тада све низбрдо. Он 

почео да пије, жена му се упропастила. Па га роди, па му се надај. Замисли ти 

то. Отјерао људе у пропаст. Кажу да их више нико не може препознати. 

Уништио их је, па и они уништили себе. Но, све би се то некако и дало 

ријешити да јадница, жена му, није умрла. Срце јој пукло. Није могла више. 

Сахранио је њу. Сина који је узрок свих проблема нема нигдје. Сад сједи сам и 

не излази из куће.“  
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Погледао сам добро у њих и препознао једнога. Схватио сам да причају о 

мени и мојој породици. Кроз главу ми је прошла врелина. Осјећао сам како ми 

мозак гори. Паника ме ухватила. Бијес, туга, страх, љубав, мржња. Све се 

скупило одједном. Уништио сам све. У моменту ми је савјест прорадила. Као 

кад те неко снажно удари па пребројиш све звијезде. Исто то ми се догодило. 

Нисам могао да поднесем то што се десило. Знао сам да сам за све ја крив. 

Устао сам са клупице и јецајући као мало дијете дошао до старе шупе у којој 

сам живио. Покупио сам нешто ствари и рекао себи: „Побјећи ћеш одавде! 

Нећеш више ово радити! Промијенићеш се!“ Нисам могао оцу на очи, нисам 

могао остати у граду у којем сам уништио живот. Одлучио сам да одем у други 

град. То ми је био једини избор.  

Отишао сам. Спавао по клупама, молио људе за хљеб, плакао 

свакодневно због осјећаја кривице, због неизговорених ријечи, због тежње ка 

искривљеним идеалима. Због смрти мајке којој сам сам много допринео. Тада 

тек схватих колико сам погријешио и шта сам са животом направио. Млади, 

невини, дјечачки снови претворили су се у животни кошмар.  

Пролазили су дани и године. Нашао сам посао. Престао да пијем. 

Престао да дилам. Скупљао сам паре. Скупио сам их. И паре, и снагу, и вољу да 

поправим сваку рупу на животном путу која се поправити може. Вратио сам се 

назад, у исти стан, на исто мјесто. 

Пробудио сам се. Погледах на сат и видјех да сам спавао пуних дванаест 

сати. Удахнуо сам дубоко свјестан чињенице да сам опет у истом стану, на 

истом мјесту и да требам поправити све. Умио сам се хладном водом, отворио 

прозор да уђе свјеж ваздух и таман почео да размишљам шта да доручкујем кад 

ми је неко позвонио на врата. Зачудио сам се. Мислио сам да нико не зна да сам 

се вратио. А и како бих могао знати? А знао је неко, сигурно, кок ми овако рано 

звони. Отворио сам врата, а на њима се појавио висок човјек, мршав, густих 

обрва и очију пуних суза. Био је то мој отац. Нисам знао гдје сам. Нисам знао 

шта да кажем. Гледао сам. Само сам гледао и уздисао. Покушао сам да причам. 

Није ишло. Тих десет минута, два погледа препуна туге и кајања трајали су ми 

као вјечност. Пропао је. Смршао. Промијенио се. Ни то нисам могао да му 

кажем. Само сам ћутао. 
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Тишину прекину пропух који затвори врата. Отац ми приђе, загрли ме 

јако и рече: „Хоћемо ли сада провјерити ко је јачи у обарању руке?“ Опет сам 

исто реаговао, сузе и смијех истовремено. Тада сам схватио једну велику 

животну лекцију. Искушења су свуда, треба им се супротставити. Треба их 

заобићи. Па чак и ако нас увуку у свој вртлог треба се знати извући из њега. А 

једно је сигурно, има оних који су пријатељи што те ухвате за лакат кад 

поклекнеш и увијек су ту за нас. И треба их цијенити. Треба их вољети и треба 

поштовати сваку њихову изговорену ријеч и сва њихова дјела. 
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ДДууггаа  
(ДРУГА НАГРАДА НА КОНКУРСУ ЗА НАЈЛЕПШУ ПРИЧУ 2015) 

 

Митровић Никола 
Ниш, Србија 

 

Понекад је тешко издржати читаву кишу само да бисмо видели дугу. И 

док неки људи једноставно покисну, други људи осете кишу, стопе се са њом, 

издрже је, и виде све дугине боје.  

Дан је био суморан и након седам сати проведених на факултету кренуо 

сам кући. Тешко се на небу уопште могло видети место на коме провиру 

сунчеви зраци кроз покривач облака, који је био тако сив, да нико не би ни 

могао да замисли да је то оно исто небо које уме да буде тако плаво и весело, 

без облачка на себи. Корачао сам ситним кораком. Желео сам да журим, али био 

сам превише уморан. Следеће недеље чека ми серија колоквијума. Требало би 

да пожурим кући, и да седнем да учим, али, погоди се тако неки од оних дана 

када човеку није ни до чега, када би само желео да стигне у свој дом, да спусти 

главу на јастук и одмори душу. Потпуно исто као и јуче, као и небројено дана 

пре, пролазио сам поред аутобуске станице и насумично бацао погледе на 

излоге продавница и радњи. У књижари и даље нико није купио књигу која је на 

снижењу, локал се и даље издаје, а на једном зиду и даље су плакати за изборе 

из 2008. године. Лагано, пешице, пролазио сам поред аутобуске станице када је 

неко иза мене изговори моје име. Глас је био дубок, али нежан. Чинило се чак и 

некако познат. Нисам придавао много пажње томе, нисам ја једини човек који 

се тако зове. Наставио сам даље, плетући један смушени корак за другим, када 

ме нешто пипну по глави. Као да је хтело да ме удари, али да је застало на пола 

пута. Окренуо сам се, и нисам ни могао да претпоставим шта ћу видети. Осмех 

од уха до уха, толико широк, да се чини као да не може да стане на том 

дугуљастом лицу. ,,Неке ствари се никад неће променити, ти и даље не чујеш. 

Глув си, па си глув!“ Случајности су чудо. Једна непредвиђена околност, један 

трзај случајности, или можда, трзај судбине и ствар се мења из основа.  
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Стајао сам као укопан. Мој друг, Иван. Човек са којим сам седео годину 

и по дана у Гимназији. После средње, уписао је Војну академију. Проводио сам 

са њим дане и дане. Заједно смо падали, устајали, играли фудбал, шах за време 

часова, певали и плакали. Онда је отишао у војску. Не памтим када сам га 

последњи пут видео, а сада је ту, преда мном. Насмејан. У шали ме је питао да 

ли се сећам ко је он, а ја сам одговорио најснажнијим загрљајем који сам у том 

тренутку могао да пружим. Почео сам да га испитујем, како је он ту, због чега, 

шта се десило, зашто није у војсци, а на сва моја унезверена питања, благим 

гласом је одговарао да је добио дводневно одсуство због рођења брата и да 

сутра, рано изјутра, мора да се врати у Београд.  

Кренули смо, оним истим путем, путем којим смо се враћали кући из 

школе, сада, као некад. Причали смо о свачему. С обзиром на то где смо се 

нашли, није нам преостало дуго да идемо заједно. Договорисмо се да идемо до 

раскрснице – оне исте где смо се и обично растајали, за нека стара времена. 

Говорили смо, о томе како је њему тамо, како је мени овде, како напредују 

спремања за колоквијуме, шта се учи, и некако, као да смо избегавали оно 

питање које је висило у ваздуху и само чекало да напокон буде изречено. 

Некако бојажљиво, упитао ме је да ли виђам некога из средње. Још неки су 

отишли да студирају у Београд, неки и у иностранство, неки ка другим 

градовима у Србији, није нас много остало у Нишу. „Не виђам их често, сви 

имамо неке обавезе, не успевамо ни да се видимо, а и ако успемо, то буде 

једном у две или три недеље.“ – одговарао сам некако споро, као да нисам 

желео да прихватим то шта сам причао, као да сам се потајно надао да ће се то 

променити пре него што га изговорим и да у мени постоји нада да ће ме он 

некако разуверити. Да оно што говорим није баш истина, и да сам нешто 

погрешно схватио. Уместо тога, настало је ћутање. Ћутање, као неко помирење 

са неизбежним. Помирење са тим да се оно ,,чувено Микино Четврто Седам“ 

распало.  

Нисмо ни схватили када, али дошли смо до раскрснице. Он је морао да 

скрене, да крене на своју страну, према Палилули, а ја бих окренуо супротно, 

према Пантелеју.  
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Таман када сам мислио да је све тако како јесте, и када сам се спремао за 

неке речи које би требало да буду лепе и да значе нешто, прекинуо је ћутање и 

приметио постер на згради. Био је то плакат за фудбалску утакмицу. Објаснио 

сам му о чему се ради, и некако, почели смо да причамо о фудбалу. Како иде 

клубу за који он навија у лиги, како клубу за који навијам ја. А онда, поптпуно 

несвесно, радили смо оно што увек радимо, почели смо да причамо о томе како 

иде клубовима за које навијају наши другари, а онда и о томе колико је опклада 

и куповина сокова и чоколада у нашем одељењу пало само због пар утакмица. 

Онда смо, поново несвесно, почели да причамо о томе како да је то када ми 

играмо фудбал и о разним несташлуцима које смо правили док смо се бавили 

разним играма. Потом, генерално о нашим несташлуцима, прво у земљи, а онда 

и у иностранству, на екскурзијама. И, то је било то. Већ сам видео како Алекса 

седи поред нас, испред нас Дина и Анђела, са друге стране Неца, а онда и редом 

сви други. Успомена се низала за успоменом. Препричавали смо шаховске 

партије, тумачења књига, цитате филозофа, погледе девојака и сасвим нечујно, 

тамна завеса ноћи прекрила је наш град. Само одједном, први пут некако 

озбиљно данас, он рече да мора да иде. Спустио је главу и прошапутао, да 

поново, поново, мора да иде. Сомборски аутобус наилазио је иза угла, и како је 

већ долазило вече, решио сам да би требало стићи кући брже, аутобусом, тако 

да му рекох да и ја морам да идем. Како рекох то кишна кап ми паде посред 

носа и најави благу кишу. Подигао је главу, и загрлио ме. И, у том, једном, 

јединственом и непоновљивом трену, све се вратило. Сва та осећања која су два 

гимназијалца делила са светом и са собом, све те слике са екскурзија, све оне 

песме испеване неким девојкама за које оне никад нису ни сазнале и много тога 

другог. Све то, ударило је тим загрљајем – загрљајем којим сам ја поново био 

ученик природно-математичког смера. Поново сам био „Четврто Седам“. 

Никада нисам осетио тако искрен загрљај као тада. На мом лицу било је пар 

капи, али те капи нису биле од кише. ,,Побећи ће ти аутобус.“, рекао ми је и 

гурнуо ме да пожурим. Рекао је хвала, и некако поново умео да сложи онај свој 

осмех. Видео сам. Ово му је значило колико и мени. Потрчао сам да бих стигао 

на аутобус, и у том тренутку, планина свакаквих осећања срушила се на мене.  
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Киша је и даље падала, и осећао сам сваку њену кап. Свака нова кап 

враћала је неко, наизглед заборављено сећање. И док су се капи кише стапале са 

другим капима на мом лицу, иако су ми очи биле једва отворене, први пут сам 

видео јасно – „Четврто Седам“. „Оно чувено Микино Четврто Седам се 

распало?“ Па како сам уопште могао да помислим тако нешто. То, што смо ми 

имали, то се никада неће распасти. Можда уме с времена на време да падне у 

други план због неких других обавеза или проблема, али довољан је још само 

неко из те предивне дружине, какво је било наше одељење, па да тај дух тог 

предивног доба какво је средња школа, поново проструји кроз крв пуном 

снагом.  

Знам, ми нисмо ни прво ми ни последње одељење које је прошло кроз 

нашу Гимназију. Било је много њих пре нас који су оставили неки траг. Исто 

тако, после нас ће доћи неки нови клинци, неки нови млади људи, гладни знања 

и живота, којима ће предавати професори који су предавали нама, учиће их 

ономе чему су учили нас и шалиће се са њима, баш као и са нама. Јаче но икада, 

поново сам схватио да је све, све у овоме животу пролазно. Баш као и наша 

младост. Нећемо заувек бити на овоме свету и све на шта имамо право је овај 

дах времена, овај трептај вечности. Трајало то само трен или читаву вечност, 

друштво, било је задовољство то време провести баш са вама, таквима какви 

јесте. Драго ми је што ми се десило тако нешто, и уопште се не кајем што сам 

некада, пре шест година изабрао да упишем баш ту Гимназију. Трајало то само 

трен, или читаву вечност, захвалан сам што сам био део тог чувеног, оног 

чувеног Микиног Четвртог Седам.  

Напокон, ушао сам у аутобус, и сео, као и увек, што ближе кондуктеру, 

да бих могао да чујем радио. Сео сам, обрисао своје лице, сетио сам се и да сам 

се премишљао да ли да данас уопште одем на факултет. Тада, док је аутобус 

чекао на станици и док се лагана кишица претварала у праву провалу облака, 

поново се вратила нада. Нада да ће једном све бити како треба, и да ништа, 

ништа у човековом животу није баш тако случајно, ни тако узалуд. Нада да 

постоји срећа, и да је ту, да пролази поред нас док ми планирамо како да је 

нађемо. А онда једном, тек тако, удари нас посред лица загрљајем старог, али 

никада заборављеног пријатеља.  

51 



И док су се врата лагано затварала, на радију, Фреди Меркури, певач 

групе Квин, вриштао је једну од својих најбољих песама. Рече он, шоу муст гоу 

он. И, да, представа се мора наставити. Једна наша улога је завршена, ми сада 

глумимо у другом чину. Време је да неки нови клинци стану на исту ону 

позорницу на којој смо ми глумили прелепе четири године и да одглуме своје 

улоге на неки свој начин. Као ми некад. Да, сигуран сам, представа ће се 

наставити.  

Врата аутобуса, напокон се затворише. Аутобус је кренуо даље. 
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ККооммаа  
(ТРЕЋА НАГРАДА НА КОНКУРСУ ЗА НАЈЛЕПШУ ПРИЧУ 2015) 

 

Магура Мирјана 
Вршац, Србија 

 

Пратио си позив мојих мисли и опазио гласове у сну. Пренеле су ти 

поруке са надом да не потону у ток мисли. Знам да си ту, миришем кишу. Могу 

да видим како се пажљиво изнад мене нагињеш и кaп кише која се одвоја са 

твоје косе и пада на мој образ. Та кап милује мој образ и достиже моје усне, 

жедне тебе. Свежином кише љубиш нежно моје усне. Као благослов пала је 

данас кишa са неба да још једном доживим твоју љубав. Она буди oсећај оног 

времена када смо ноћ провели крај шуме. Само је данас кап xладна, као ови 

бели зидови oко мене. Не брини за мене, добро сам, јер у сну чврсто држим тo 

cећање за нас.  

Био је то врућ летњи дан, кадa смо се попели до врха планине. Са врха 

планине си ми показао свет, био је тo најсрећнији дан могa живота. Горе високо 

си ме запросио, a ја сам ти дала своју реч: „Да“. Страственим пољупцем ставили 

смо печат на обећање и да као бела млада уђем у малу капелу. Али силазећи, на 

путу доле, изненадило нас је невреме. Црни облаци су се вукли изнад нас. 

Беснела је олуја, грмело је и небо се осветлило. Гром је ударио у велики храст. 

Као водопад текла је кишa низ падину, a ти cи мe чврсто загpлиo. Чинило ми се, 

да је небески свод био тужан, када су се наше душе спојиле, a сиви облаци 

оплакали нашу љубав. Препуни среће, наша срца нису препознала упoзopeњe и 

знак неба. Уплетени у загрљај, провели смо дубоко у шуми олујну ноћ, a звезде 

су на небу биле прекривене. У светлу муње видела сам твоје лице, a ти његову 

искру у мојим очима. Киша је шибала наша тела, a моје мало срце је почело да 

дрхти. Наш дах је био врућ, ваздух тако чист, a ја заувек твоја. Не буди тужан, 

гледај ме у очи! Видећеш колико сам тада била срећна. Да ли чујеш весели 

смех, који са мелодијом кише eхом пролази кроз шуму и речи, волим те? У 

усамљеним ноћима, кад сањам тебе, враћа ми се ехо. Твоји нежни пољупци су 

ми донели cјај у очима. Шаптала сам ти тихо, за тебе  ће  увек  срећно  да  сијају 
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и из моје душе да ти причају. Погледај ме, пусти ме да останем у том једином  

сну који још имам. Све остало је обавијено велом магле, и прошлост и 

будућност. Молим те, погледај ме! Схвати колико сам срећна. Не мучи се тугом, 

јер чујем твоје срце како тражи утеху. Не спуштај замишљено главу, погледај 

ме, тако је морало да буде! Покушај да разумеш, у мени се увукао мир. 

Заробљеник сам у свом телу, умотана у срећну успомену, које моје очи 

одсијавају. Сан је лагани пртљаг који ћу понети на далеки пут. Покушавам да 

продрем у твоје мисли, да их прочитам, желим да их усмерим, дa препознаш 

истину у дубини мојих очију. У њима ћеш видети, дајем ти слободу. Топлина 

твоје руке греје кaп кише у мојој души. Моје срце каже да је данас спремно да 

те слуша, да слуша када причаш о свом новом животу. Како пријатно звучи твој 

глас и пре него што се све у магли угаси, пратиће ме на мoм путу.  

Ово није збогом, моје усне ћуте. Ја не бесним, не чује се врисак, само 

заробљена у себе, утонула у своје мисли. Присутна сам у сну који никада не 

долази до краја, зaдњa cам која ће да плаче због себе. Живи за тебе и мене, тако 

ћу ја и даље живети. Јер, без капи кише на мом цвету, оно почиње да се суши и 

отвара друге стазе, другог света. 

 

Посвећено људима који су у коми. 
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ННии  ннаа  ззееммљљии    

ннии  уу  ззееммљљии  
 

Симић Милица 
Теслић, Босна и Херцеговина 

 

Не старимо од броја година већ од терета живота. Може у старим 

људима да буде младалачке снаге, енергије и воље за животом, а у омладини 

старачке изнемоглости, пасивности и умора. Ми и не слутимо колико су неки 

обични моменти за човечанство пресудни за појединца. Ко ће знати колико има 

људи међу нама који су у тренутку проживели године, у једној битки све ратове 

и у једном дану и младост и старост. И тако, неко до смрти живи и стари, а неко 

у тренутку све проживи, остари и умре. А овде људи не верују да се несрећан 

може напити ни да жив човек може умрети. Кажу: ,,Лопов што год заради, све 

пропи.“ и још кажу: ,,Умро је када се пружи колико је дуг.“ И виде када је неко 

мртав пијан, а не виде када је неко живи мртвац.  

А Никола је и једно и друго. Када га сретну, једни Бога спомену, а други 

живот опсују, он ништа, ни да се на земљу потужи ни да небо замоли. Ништа, 

само се држи за фашу, ослања се на њу као на брата, пријатеља, жену, човека. 

 Савићи, откад знају за своје корене, живе скромним животом. Превише 

за преживљавање, а премало за уживање. Таман за живот. Николин отац је 

радио у фирми за обраду дрвета, мајка се као и све жене бавила кућом, а сестре 

док се нису удале, чувале су стоку и радиле на њиви. Никола је био син јединац 

у кући и као што то обично бива, то је са једне стране предност а са друге 

велика обавеза. Додуше, имао је брата старијег од њега двије године који је 

умро у повоју од жутице. Таман толико да га заволи и никада не заборави, а да 

му лик не запамти. После га Никола замишљао како би изгледао да је жив док 

му је палио свећу или пио гледајући пусту ноћ.  

Није то било место одакле се мушко дете слало у свет да учи школе нити 

је то била породица којој је требало очувати имовину. Николи је у аманет 

остављено да сачува и продужи  оно  најчасније  што  сиромашан  отац  оставља  
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сину у наследство: презиме. Лагано бреме које не савија кичму, али које често 

ломи срце. Тај продужетак лозе је благослов за човека који има кога да воли и 

казна за онога који нема. А штоно кажу људи, када да Бог не да ђаво, и увек 

фали оно мало (компромис Бога и ђавола) па да човек буде срећан. А неће да 

удеси Бог, ни да попусти ђаво, па се оба сударе у човеку и боре се до смрти.  

Почетком деведесетих, мора да су ђаволи водили и њихово вођство је 

трајало годинама, а Бог се оглашавао само са ,,Вјечнаја памјат“. Опет су људи 

били жртве.  

Никола је имао осамнаест година када је отишао на прву линију, на 

Озренски фронт. Тек пунољетан, тек свој човек, а већ постаје туђи, тек 

независан и слободан, а већ заробљен, тек је кренуо, а већ је заустављен.  

Није најгора страна рата што гину садашње генерације, него умиру и 

будуће прије рођења и прошлима се затире семе. Ко зна колико се планираних и 

жељених није родило, а требало је да се роде, морали су. Нису гореле само куће, 

већ и кућишта и огњишта, није се гасило само име, већ и презиме. И зато су 

тако проклињали рат они очеви и мајке који су имали неожењене синове 

јединце јер су у смрт слали и синове и нерођене унуке и праунуке.  

Знао је Никола да са њим иду у рат и Ђорђе и Вукашин и Петар и 

Катарина и Оливера и сва нерођена деца, унуци и паунуци, сви потомци његови 

и Софијини.  

Рат људе подели у три групе: мртви, живи и полуживи. Мртви су се 

смирили и нашли уточиште, живи раде и стичу кућиште, а полуживи тумарају 

без циља, небо им је високо, срећа далеко, а гроб дубоко. Ни на небу ни на 

земљи ни у земљи.  

Рат са својим завршетком доноси један велики парадокс, они који су на 

крају рата неповређени донели живу главу на раменима, завиде онима који су 

дошли раније без руке или ноге или рањени. 

− Може човек и без ноге када има нечију руку да се ослони − рече 

шаљиво комшија гледајући Николиног друга и кума Мирка како са младом 

женом улази у двориште.  

Пило се те ноћи у кући Савића, дизале су се чаше за здравље преживелих 

и просипало по поду за душе умрлих. Када су се у зору живи разишли кућама, а 

умрлима се душе смириле, полуживи су остали да пију и бдију. 
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− Шта ће жива глава на раменима када је мртво срце у грудима − 

помислио је Никола оставши сам док му је пред очима био тренутак када кум 

Мирко улази у двориште ослањајући се на Софијину руку. Пред људима 

прећутиш, а у себи опсујеш, заплачеш... Преживи човек свашта па га дотуче 

нешто, оно нешто у коме су се скупили свако и свашта. И тако увек буде, 

преживиш године, а сломи те тренутак. 

Живот је сам по се себи неизвесан, никада не знаш шта доноси дан, а што 

ноћ, поготово рат. Увек је глава у торби, нити знају они који одлазе да ли ће се 

вратити нити они који остају знају да ли ће дочекати повратак. Истина, у 

почетку има вере и наде: 

− Ако Бог да... 

− Сви ћемо се живи састати... касније се јавља клица сумње: 

− Шта ако...? 

− Можда неће... напослетку, се добровољно или принудно сви предају: 

  − Ти мораш мислити на себе... 

− Шта ћеш, живот иде даље... 

Са друге стране, рат не сме зауставити живот. Штавише, мора га, нужно 

га мора наставити. Морамо се рађати, када толико умиремо, морамо се множити 

када се овако губимо. Све и да нећемо, морамо. То нам је дужност и према Богу 

и према људима. 

Тако су наши преци говорили у претходним ратовима, тако су и сада 

говориле Софијине тетке, ујне и стрине. Мирко је, додуше, ћутао, али та ћутња 

праћена изгубљеним погледом и дубоким уздахом је парала уши и Николиним и 

Софијним укућанима, али и самој Софији. За три године, колико је трајао рат, 

Никола је само једном долазио кући и то услед лакшег рањавања. Није никако 

писао, мада су понекад стизали поздрави и гласови од њега који су доносили 

његови рањени другови. Али опет, ко ће веровати аберима у току рата?! 

Свакако, нису ово оправдања за Софијину изневерену љубав ни за Мирково 

погажено пријатељство. Само, нико није тада ни мислио на то шта ваља, а шта 

не ваља, радило се оно што се треба, мора. И у сиромашној земљи док бомбе 

лете на све стране, а у кући пиште гладна уста, ко још мисли на љубав? Морају 

се живи, млади састављати и живот настављати, продужавати. 
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Ништа није ни мислио ни говорио, само је пио и пушио. Убио је све у 

себи да сутра може живети са оним око себе. Ујутру је пао на под у оним 

тешким мушким сузама, прекрстио се и побожно упалио свеће Ђорђу, 

Вукашину, Петру, Катарини, Оливери... и свима мртвима, а нерођенима. Није 

знао где се пали свећа онима узалуд рођенима. После је увек пушио, често пио, 

понекад о Задушницама свеће палио, али никада више није заплакао. 

Људима временом ране зарасту, само на промену времена или на помен 

нечијег имена, осећају да их пробада снажан бол. Може се лечити, али не и 

излечити. Тако је рањенима и у душу и у телу. А ракија је најбољи лек, и када 

боли тело и нешто у телу, или као облога или као напитак. Човек је слаб, мора 

се ослонити на човека, а када нема ни брата ни друга ни сапутника, пригрли 

флашу. 

− Не сипај! Дај флашу! Из чаше се пије када се наздравља, а из флаше 

када се заборавља. Ја ноћас хоћу да заборавим! − упозори Никола непознате 

бирташе када залута у далеке кафане. 

Никола је некако брзо оронуо, остарио. Видљиве промене на телу и 

велики потреси у души, створили су усамљеника који или спава, или ради или 

пије. Са својих четрдесет и нешто, изгледа као педесетогодишњак, а прича као 

да има преко шездесет година. Често када се расприча у друштву и попије коју 

више зна рећи: 

− Да се поново зарати, тачно знам на кога бих пуцао.  

Да ли због неправде људи или живота, али као да прижељкује нови рат. 

Можда хоће да коначно и он добије сигурну локацију, на земљи или у земљи, да 

се одреди и његов статус, мртав или жив, да зна на чему је. 

 После смрти мајке је остао да живи сам у трошној кућици, сестре су се 

близу поудале и често му долазе, мада је њима Никола много ређе одлазио. 

Зетови му често у шали говоре да чекају да попију слатку, а Никола се смеје, да 

ли њима или себи или курви животу који увек превари. У почетку су му сви 

говорили да не пије, а после су ућутали. Ваљда су видели да нема вајде. Свако 

на свој начин робија живот. Село га већ дуго гледа као пропали случај и често 

се чују љути очеви и забринуте мајке како говоре синовима: 
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− Хоћеш да будеш к'о Ниџо? Је л' то хоћеш? Када се мамурни буде у 

подне или што су прешли двадесет пету, а не жене се.  

Тако је то сада, млади пију и не жене се из моде, а старији из нужде и 

потребе година које су као окови стегле. 

Опет долазе у зору кући. Посрћу, падају и устају. И Никола је међу 

њима. На аутобуској станици радни људи (онима којима је свећа после рата 

горела за здравље) иду на посао и међу собом гунђају: 

− Пијан, промашиће кућу... 

− Ја сам трезан промашио живот! − изговара Никола цинично као да 

ликује што, ето, има и горе од тога него када се човек напије и промаши кућу. 
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ППооннооввоо  ззаајјеедднноо  
 

Николић Соња 
Краљево, Србија 

 

Јесен. Суморна и хладна. Ветар, надмоћно и смело, брише све трагове 

лета. На огуљеној, старој клупи у парку седи мушкарац. У руци држи црвену 

ружу и тужно је посматра. На лепом лицу јасно је исцртана туга и сивило веће 

од онога које је донео овај јесењи дан. Густе црне обрве, спојене изнад носа, као 

да дају још већу таму његовом лицу и мистерију његовом погледу. 

Нерасположен је и тужан. Тако леп и горд у исто време, као да ће сваког трена 

бризнути у плач попут детета. 

Са десне стране му прилази старији, проседи човек који за руку држи 

плавокосу девојчицу. Она раздрагано скакуће и гази суве листове који нестају 

под њеним ногама. Мушкарац и даље седи на клупи и не привлачи му пажњу 

њена весела песмица. Задубљен у своји тугу и даље посматра ружу у својим 

рукама.  

− Можемо ли да седнемо? Је ли слободно? – тргнуо га је умилни гласић 

плавооке девојчице која се  нагињала ка њему упорна да наметне своје 

враголасто присуство. 

− Да, да. Слободно је. – незаинтересовано је одговорио и опет му је 

поглед одлутао у даљину.  

Желео  је своју самоћу и мир, али није могао бити нељубазан. Ионако, 

она коју је чекао  већ сат времена није дошла. Нада га је напустила, али није још 

желео отићи .  

 − Како Вам је име? – обраћа му се девојчица седајући поред њега на 

клупу. 

− Јован. А теби? – невољно започиње разговор са знатижељном и 

упорном лепотицом. 

− Ленка. А за кога је та ружа? – наставила је посматрајући га својим 

тамноплавим очима. 
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− За... једну даму која није дошла. – одговара Јован разочарано. 

− А зашто није дошла? – наставља, као и свако дете које има милион 

питања и на њих стрпљиво чека одговоре. 

− Ваљда... ваљда... зато што ме не воли... – одговара као да себи признаје 

да је то истина. 

− А зашто те не воли? – наставља Ленка. 

− Зато... што нисам био добар према њој. – покушава да нађе прави 

одговор радозналој девојчици. 

− А зашто ниси био добар према њој? – обратио му се старији господин 

који је дошао са девојчицом. Јован је пар тренутака размишљао да ли да му 

одговори или да једноставно устане и оде.  

− Не желим да будем непријатан, али делујеш јако забринуто. Можда би 

ти разговор добро дошао. – господин наставља учтиво. Јован се мало замисли па 

настави. 

− Можда сте у праву. Ипак, мислим да ми не можете помоћи. Ни ја више 

ништа не могу учинити. Није се појавила. Сада већ знам и да неће. Али не 

желим да одем, још увек. Нешто у мени не жели да напусти овај парк, јер рекла 

је да ће ми дати шансу. Изгледа да ипак то није могла. Не кривим је. Волео сам 

је. Али, био сам довољно глуп да је повредим и пустим је да оде. Упознао сам је 

јако давно. Седела је на истој овој клупи. Замишљена и прелепа. Случајно сам 

пролазио, када сам је приметио. Погледала ме је. Тај поглед ме је очарао. И туга 

коју је крио. Била је тако незаштићена и усамљена, а лепа као богиња. Ма, 

колико желео да је утешим и кажем нешто што ће измамити осмех на том 

прелепом лицу... само сам отишао. Нисам имао право да кварим њену самоћу и 

тренутак који је желела за себе. Сутрадан сам се вратио... тражећи тај диван 

поглед, те плаве очи... опет је седела овде и гледала у даљину… пришао сам... 

нисам могао одолети тој лепоти. У почетку је била тако стидљива и тиха, али у 

исто време поносна и пркосна... тако је почела наша љубав. Постала је мој свет. 

Сваки минут са њом био је као бајка. Смејала се. Стално се смејала и очи су јој 

дивно сијале. Тако дубоко плаве, било је прелепо у њима видети тај сјај. Као кад 

на пучини угледате одсјај залазећег сунца како се прелама. Оне искрице, расуте 

по том дубоком плаветнилу, које исписује најлепше успомене и тренутке који се 

не заборављају. Волео сам тај сјај и био поносан што је моја.  Три  године.  Дуге  
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три године је сијала поред мене. Блистала! А онда... тренутак моје слабости 

срушио је све. Преварио сам је ни сам не знам због чега. И данас се питам, али 

одговора нема. Због глупости и лудости вероватно. Једино тако то могу 

објаснити себи. Признао  сам јој све. Нисам могао да лажем. Рекао сам. 

Слушала је не проговарајући ни речи. Нема од бола и јачине којом сам јој забио 

нож у срце. Само је слушала и плакала. Низ образе су јој текле сузе. Мутне. То 

је била бура у свом оном сјају који је тако дуго трајао. Бура која је замутила 

лепоту у тренутку. Та је бура потопила све бродове наде који су до тада мирно 

пловили. Сачекала је мирно да испричам све до краја.  А онда је само устала и 

отишла. Без иједне речи. Као краљица поносна. Да ме је бар опсовала, 

увредила... било шта. Не! Тако храбра, само је устала и оставила ме са сузама у 

очима. Нисам је више тражио. Дани су пролазили, а ја сам као кукавица чекао 

да се она мени јави и опрости ми све. Али није. Онда сам побегао у 

иностранство што даље од ње. И од самог себе. Ништа није помогло. Сваки дан 

свог празног живота мислио сам на њу... 

− И још увек мислиш на њу... – прекинуо га је господин пошто је 

пажљиво саслушао његову причу.  

− Да. Не престајем да мислим на њу. Сваки дан. Жалим што сам био тако 

глуп... – загледао се у даљину. 

− Тамо нећеш наћи одговоре. – обратио му се љубазно, показавши руком 

у правцу где се загледао.  

− А где ћу их наћи? – упитао је очајан.  

− У свом срцу. Ту леже сви одговори. Да ли је и даље волиш? То је 

најбитније од свега.  Ако је волиш онда се за ту љубав и бори! Устани и бори се! 

– бодрио га је.  

− Наравно да ми је стало. Наравно да је волим више од свега на свету. 

Али... да и она мене воли јавила би се... јавила би ми да смо добили ћерку... да 

она сада има пет година... звала би ме да јој се радујемо заједно... али није... 

− И ти ћеш само због тога да одустанеш од два најбитнија бића у свом 

животу. Да се предаш као највећи губитник, да никада не упознаш своје дете! 

Само зато што и даље мислиш да она треба да се бори више од тебе! А ти си 

погрешио и уништио све. Ти си згазио ту љубав и сада од ње очекујеш да ће ти 

потрчати у загрљај. Мораш сам! Мораш се изборити  и  учинити  немогуће  како 
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 би оживео ту љубав и осетио руке своје ћерке око врата. – гледао је непознатог 

човека који га тако смело критикује као да му је рођени отац. Инат и понос су се 

пробудили.  

− А ко сте Ви, побогу, па да тако разговарате са мном?! Немате право на 

то... 

− Имам! – прекинуо га је поново. – Имам, јер сам ја отац оне коју си 

повредио. Тамарин отац. Отац жене која те је волела и са којом си се тако грубо 

поиграо. Отац који покушава да свом детету врати љубав за којом и данас жали. 

Отац који је дошао да те натера да будеш мушкарчина и коначно окупиш своју 

породицу. Да их заштитиш и будеш им све. Ја сам њен отац и борим се за своје 

дете. A oво... − и помиловао је Ленку по глави... – Ово је твоја ћерка. Твоја крв. 

Драгуљ настао из те љубави. И оно за шта ти треба да се бориш. – Јован је 

посматрао своју ћерку не верујући. Плакао је као дете. Клекнуо је на колена и 

рукама додиривао њене плаве локнице. Није знао шта да каже. Јецао је и 

посматрао је. Сузе су саме рекле све. Било је то његово искрено покајање. 

Његов жал за свиме што је пропустио. За нежностима које је пропустио. За 

загрљајима које јој је ускратио и пољубцима које јој никада није пружио. Устао 

је. Пружио руку господину ипред себе. 

− Хвала Вам што сте је довели да је видим. Неизмерно Вам хвала. Моју 

ћеркицу. – стезао му је јако руку.  

− Да. Ово је твоја ћерка. A оно тамо... − и руком је показао у правцу где 

је стајала Тамара, као анђео лепа – оно тамо је моја ћерка. Дугујеш извињење и 

једној и другој. Буди им добар муж и отац и то ће те учинити поносним 

човеком. Сада вас остављам... имате много тога да испричате. – проседи човек 

се окренуо и отишао стазом смешећи се.  

− Хоћемо ли да одемо до маме? – упитао је своју збуњену ћеркићу 

бришући сузе. Девојчица је потврдно клмнула главом и пружила му своју 

малену ручицу. Кренули су ка Тамари која је и даље само стајала и посматрала 

их.  

− Можеш ли ми опростити? – упитао је тихо и додирнуо њену дрхтаву 

руку. – Можеш ли ме прихватити назад у свој загрљај? Можеш ли оживети 

љубав и опростити бол који сам ти нанаео? – постављао је питања као да је 

желео да она ништа не одговори плашећи се тих одговора.  
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− Можеш ли ти нама обећати да ћемо нас две од сада бити твој живот? 

Да ћемо уз тебе сијати и смејати се сваки дан? Да више неће постојати нико и 

ништа што ће да нас раздвоји и да ми никада више нећеш сломити срце својим 

глупостима. − узвратила је желећи обећање које ће је умирити.  

− Наравно да ћете вас две од сада бити сав мој свет. Опрости молим те за 

све сузе и бол. Опрости за моју глупост. Никада се више неће поновити. Ја сам 

сада најсрећнији човек са две најлепше жене. Опрости! – љубио је њене руке. 

Плакали су обоје, свесни да ће много времена требати да се залече ране. Али, да 

ће само заједно то и успети.  

Загрлио их је. Заједно су кренули у нове победе спремни да своју љубав 

заштите и не дозволе никада више да се раставе. Опростити је било тешко, али 

је било важно да постоји особа вредна опроштаја и сваког откуцаја срца. 

Верујући у овај тренутак спајања, веровали су у своју будућност. У најлепши 

украс сваке душе − љубав. Тако су поново заједно кренули у неко лепше сутра. 
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ММииллоошш  ЦЦррњњааннссккии,,  

ИИввоо  ААннддрриићћ  ии  ффууддббаалл  
 

Субић Марија 
Зрењанин, Србија 

Милош Црњански и фудбал 

 

 

 

Средњег раста, али танак и лак, препланулог лица, шешира округлог облика, 

јако истурене доње уснице... 

Чешће се виђа сам на улици него у друштву. Али зато се увек може видети на 

фудбалским утакмицама и боксерским мечевима −  то не пропушта... 

 

Ја волим опасност и волим да се бијем, па се ретко кога бојим, а што је већи и 

крупнији од мене, ја га утолико радије волим да изазовем да се одмеримо. 

 

... Иво Андрић је био мој пријатељ педесет година. 

... 

 

Сад смо безбрижни, лаки и нежни. 

Помислимо: како су тихи, снежни  

врхови Урала. 
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„Хммм“, мисли Црњански. 

 

Сад смо безбрижни, лаки и нежни. 

Помислимо: како су тихи, снежни  

врхови Урала. 

 

„Не могу да се макнем даље од ова три стиха!“, нервира се Црњански. 

„Хеј, Црњански! Хоћеш ли већ једном да шутнеш ту лопту?“, добаци 

неко из противничке екипе. Црњански севну очима. 

... 

Готово је прво полувреме. Црњански се добро осећао, као и увек када се 

играла утакмица. Када је био у питању фудбал, или како га је он звао, футсбал.  

„Свака ти част, Милоше!“, рече Јова, загрливши га, кварећи му фризуру. 

„Оно је био гол! Ма какав гол! Голчина!“ Неколицина потапша Црњанског по 

рамену или га муну у леђа.  

„Тачно сам знао на коју страну ће да крене њихов голман, тачно сам 

знао!“, хвалио се Црњански.   

„Мало си јаче закачио оног Петровића“, смејао се Јова.   

„Ма, нема он појма“, смеје се Црњански.  

Сви се смеју.  

Црњански се сетио шта је у једном од претходних писама написао 

Андрићу: „Зрак, весели младићи, зелена трава, игра и победа ослободили су 

ме...“ Црњански се питао да ли је Андрићу већ стигло писмо које му је послао 

пре неки дан. 

... 

Утакмица је завршена са 1:0 за „Банат“ из Панчева. После утакмице, 

екипа „Баната“ је отишла у кафану, да прослави.  

„И даље се прича о теби и Крлежи. Како сте се потукли. “  

„Свако чудо за три дана. Узео је да брани Марка Цара, а ја му лепо кажем 

да је овај присвојио песме оног италијанског песника, и објавио их као своје, а 

он ми не верује! Како се оно беше зове тај Италијан... Не могу да се сетим...“ 

Сви су већ увелико попили, смеју се.   
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... 

 

Пре него што је те ноћи заспао, у полусну, Црњанском су кроз главу 

поново прошли стихови: Сад смо безбрижни, лаки и нежни... 

 

Иво Андрић и фудбал 

 

 

 

Мислило се да српски нобеловац није имао спортског духа, нити да га је 

феномен спорта и овлаш привлачио. Али ствари стоје сасвим другачије.   

„Андрићев Екерман“ је описао и како се писац романа „На Дрини 

ћуприја“ понашао током преноса утакмице Шпанија − Југославија на 

Европском шампионату у Барселони, 27. септембра 1973. „Требало је видјети 

то његово лице ублиједело и напрегнуто од узбуђења. Седео је у фотељи, 

нагињао се напријед издуженог врата, стежући прстима наслоне фотеље, и 

љутио се час на играче час на спикера". Славнић, Кићановић и друштво су, 

ипак, савладали Еспању са 65:59... 

... 

У Букурешту је освануо леп, сунчани понедељак. Андрић не обраћа 

пажњу на ову чињеницу. У посланству највише не воли понедељак. Стижу 

курири и депеше из осталих амбасада. У 10ч (тек у 10!) ће бити састанак. 

Формалност, али га се сви држе као пијан плота, да би касније могли да причају 

како су нешто радили. По ходницима и канцеларијама се прича о партију који је 

за викенд приредила бугарска амбасада. Затворио се у канцеларију. Срећом, 

канцеларију не дели ни са ким. Може да седи, једно петнаест минута  и  само  да 
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гледа кроз прозор. Не гледа у ништа конкретно, само тако... Још у Ватикану је 

изгубио све илузије које је имао о дипломатској служби... 

... 

До 9ч обично пристигне сва пошта. Око 9 и 30ч ће неко од секретара 

покуцати на његова врата. Андрић се већ концентрисао и почео да прегледа 

папире који ће му требати за данашњи састанак.   

Куцање на врата.  

„Напред“, одговори Андрић. 

„’бро јутро, господине Андрићу!“, рече секретар. Овај пут је то био један 

од последњих који су запослени. Један од најмлађих. Андрић мисли да је то 

сестрић амбасадорове љубавнице. Или је можда нећак?  

„Добро јутро, господине Јовићу“, одговори Андрић. Не воли када се тако 

шатровачки разговара. И поздравља. Приметио је да су најмлађи најгори. 

Најсилнији, а без разлога.  

„Ваша кореспонденција“, и ту Јовић спусти гомилу коверата, различитих 

величина и садржина, на Андрићев уредан и сређен писаћи сто. 

„Хвала“, одговори Андрић. 

Јовић је можда хтео још нешто да каже, да пита Андрића шта мисли о 

партију код Бугара, али када је видео да се Андрић одмах прихватио писама, 

само је благо наклонио главу и изашао. 

При крају гомиле је било писмо Црњанског. Андрић се обрадовао! 

„Коначно, нешто лепо! И паметно!“, помисли Андрић. Није хтео одмах да чита 

писмо. Не би било у реду, поред све остале службене кореспонденције на коју 

мора да одговори, а и биће му драже да касније прочита писмо.   

„Касније, после састанка, када завршим све остало...“ 

... 

Андрић излази из просторије за састанке. Једва је чекао да се састанак 

заврши. Враћа се у своју канцеларију, са осећајем мучнине и узалудности у 

стомаку. Онда се сетио писма Црњанског. Заборавио је на њега! Ово га покрену. 
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... 

Неколико сати касније... 

„Коначно!“, помисли Андрић. И отвори писмо.  

Драги пријатељу, 

Ја сам исувише поносит у флиртовима мојим, а да бих показао да ме 

боли што ми тако дуго нисте писали − да нисте болни и да се не бојим за Ваше 

здравље. Не заборавите да ја волим Иву Андрића из књига, а не из живота, 

пошто се у животу ја увек претварам, на папиру никада. 

Андрић се осмехује. 

Радим колико могу. Овде је све учмало, и што је горе сепарирано. 

Прикупио сам нешто мало сарадника, итд. Ћоровић је прилично ладан према 

мени − но можебити да је разочаран. Живим  и чиним оно што држим да ми 

је дужност, не више, не мање. Разочарао сам се само у србијанце. 

Андрић се уозбиљи и замисли. Погледа кроз прозор. 

После неког времена, врати се писму. 

Осим тога што покушавам да на Универси подигнем женске (које 

особито обожавају неког писца „Ex Ponto-a“, има један човек који је „Ex 

Ponto“ прочитао 50 пута - луд? Ишту од мене Андрићеву слику коју ни ја 

немам.) и трудим се да зауставим културни болшевизам и сепаратизам који 

овде на Универси продире.“ 

Андрић поче да црвени на помен његове слике.  

Слушам историју и друге фамозне ствари и чекам г. Б. Поповића да ми 

призна да и ја штогод знам о књижевности и да ми допусти да постанем 

суплент негде у Маћедонији где ћу учити волове Омиру. Видите афектирам. 
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Уживам у томе што сам створио нештo у нашој књижевности, где 

није лако створити нешто. Толике су људи били њене жртве који су можда 

били исто тако талентовани, можда и много више, али су пропали! Мене је, 

изгледаће вам смешно, спасао спорт! 

Не могу да дођем, немам пара, а немам ни времена. Ја очекујем од Вас на 

зиму књигу која ће рећи више него што могу рећи ја − отрован гордошћу и 

презирањем за навек.  

          М. Ц. 

... 

Андрић устаде и прошета се до прозора. Разумео је о чему прича 

Црњански. О спорту. Зна он да сви мисле да је он уштогљен и да се чуде што 

иде на фудбалске утакмице. Зато што не навија и људи се питају зашто уопште 

долази. А у ствари, он навија, али не онако као што то раде остали. Не осећа 

потребу за таквим испољавањем емоција. Он воли оно што спорт представља, 

игру идеја, тактика, вештине. Елеганцију игре. „Видим суштину фудбала – 

чисту суштину. Све остало је охолост и неважно. Фудбал има моћ да ме 

пренесе негде другде...“  

Андрић наслони чело, које је било вруће, на стакло. Осети његову 

пријатну хладноћу. Одједном му на памет паде идеја за причу о фудбалу. 

Главне црте, али знао је шта хоће да напише. Осети тако велико олакшање, као 

да му је пао велики терет са леђа. Као да није понедељак!  

Врати се за сто, са осмехом, и настави са послом. Причу ће, наравно, 

написати када дође кући, не у службено време. 
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ППррииккааззии  ии  ппррииввииддии 

 

Антић Јелена 
Београд, Србија 

 

Буђење уснуле будућности је настало. Капке сам отворила на пречац.  

Замућени видокруг није ме поколебао. Упињала сам се да се пробијем кроз 

маглу. Очи су, поврх напора остале неме, а уста зглушена. Уследила је бука која 

одзвања тишином. Невидљиви, а громки кораци као да су се сливали свуда 

унаоколо. Опхрвали су ме језа и страх. Осећања немоћи, не бојте се, касније ће 

доћи по мене. Подстакнута радозналошћу, оном најопаснијом, коју прати страх, 

усудила сам се да помакнем, већ неколико пута ушивану, завесу са прозора. 

Окно прозора постало је окупано бојама, стакло им је само изоштравало 

нијансе, дајући им сјај.  

Немир и стрепња. Сувише весела музика непознатих тонова. Гомила која 

се тиска међусобно, хрлећи ка некаквом подијуму за плес. Привид лепоте која 

око мами, а срце затвара, размишљање отупљује. Упијала сам призор 

истовремено стрепећи од непознатога. Поменути подијум, односно, оно што ме 

је подсећало на њега, окруживале су коцкасте и правоугаоне грађавине 

различитих висина и зашиљених врхова. Погледом на њих, осећала сам оштар 

убод. Следих се. Црна, раширених, пуних крила несразмерне величине, птица, 

слична орлу, спустила је своје канџе на један од сабласних врхова грађевина. 

Очи јој беху зажарене сјајем задовољста. Протумачих да ужива у призору.  

Мало срце убрзано поче да удара. Нејасне грашке зноја путовале су 

мојим длановима. Вриснух без гласа: Моја земља је окупирана!  

Још у детињству моји снови су били испуњени ратним призорима. 

Осећање стрепње и неизвесности сударали су се у њима. Нелагодност телесна и 

душевна трајала је, чинило ми се тада, читаву вечност. Човек сања, кажу, свега 

неколико минута. Како ли се онда минути стопе, у нашем доживљају, са вечним 

тренутком?! Борила сам се вечито да одагнам из својих снова осећаје страха, а 

немоћ људска најјача је у сну. Непобедива је. Границе држава стваране су у 

ратовима и продаване у миру.  Мир  припрема  рат,  а  рат  доноси  касније  мир.  
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Човеково биће без хаоса не уме. Хаос, мука и немоћ допуштају му катарзу. 

Жељу и вољу за очишћењем себе. Какво ли ће бити наше национално биће када 

прође и ово ругло од призора? Какву ли ће представу пружити моје малено биће 

крећући се окупираним простором?  

Још увек сам стајала уз прозор, не желећи да крочим изван оквира својих 

оцртаних, наглашених линија простора, своје куће, свога битисања. Ако је све 

ово изван лепота приказа, због чега у мени кипти бес? Људи су насмејани, 

ведри, дружељубиви. Чини ми се да не примећују тајанствену птицу чија их 

крила обавијају. Сањам ли поново?  

Следећи своје немире, реших да се повучем. Намакох завесе на прозор, 

приђох столу да попијем кафу, која се очито охладила. Време је неумитно 

пролазило и док сам сркала последње гутљаје кафе. Неверица и промена која не 

часи, већ усисава све у себе, слика су мога стања тренутка. Време за делање 

протиче и неће се вратити. Шта бих и учинила, стидљиво се само питам, знајући 

унапред да се нећу ваљано потрудити до одговора да дођем. Појединац сам, а 

појединац уистину не може много. Требало би се покренути те наћи још једног 

појединца сличног размишљања, другачијег темперамента, како бисмо добили 

тандем. Ех, само у томе случају појам времена почиње да бива пријемчивијим, 

за све учеснике трке. Борба, иако неправедна, може почети. Двојац се већ може 

организовати, поткрепити своје ставове и потребе. Један да ће да говори, други 

да потврђује, врло уверљиво. Маса би само тако пришла, онда када добију 

потврду. Макар чију. Биће да је маса због те лаковерности опасна и 

непредвидива. Тешко је маси се додворити, но без ње, појединац нема моћ, нема  

изгледа за променом. Стога се одлучих за чекање, робовско чекање без права и 

одговорности. Реших да се учаурим и борим са неизвесношћу док не дође зло 

напокон по моју љушутру.  

Многи казују како је најгоре седети и чекати. Мени се чини ипак 

најбољим избором. Јединим, онда када нисте храбри, онда када вам се учини 

како сте усамљени у имагинарној борби, која заправо још није ни започета, јер 

се бојимо. Стрпљиво. Полако, волимо и чувамо страх, потребан нам је као 

оправдање за нечињење наше.  

Страховит удар осети се на улазним вратима. Поскочих у жељи да 

нестанем.   Шољица   кафе   треснула   је   брутално   о   под,   раставивши  се  на  
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комадиће. Направих неигуран корак ка вратима, но, згазих ногом у мравињак, 

боје лудила. У дну полупане шоље било му је средиште. Загледана у призор 

шареноликог ужаса, осетих се онемогућеном да се помакнем. Тресак и вриска. 

Врата прете да се отворе. Мрави дугиних боја миле око моје ноге, чинећи круг, 

као да нешто славе. Упијам призор, не обазирући се на звукове споља. Мирна 

сам. Прозори сада већ почињу да дрхте, очекујући сваког трена свој крах. 

Музика је све гласнија и све ужаснија. Нагнух се на истурену ногу, ближе 

прозору да јасније чујем звукове, да распознам инструменте учесника у њеном 

стварању. Чујем само громке бубњеве. Устукнух најзад.  

Заглушене музиком, која одбија непознате речи мога језика, летеле су на 

све стране. Исписане другачијим писмом, тврдо изговорене, окружиле су масу 

споља. Личила сам себи на немог посматрача и свезнајућег приповедача у 

илузији свога сазнања. Чудила сам се. Свака изговорена реч личила ми је на 

режање, а свако слово беше ми криво посађено и трепераво. Разливало се, 

претапало се у наредно, без краја. У истину, нисам знала много језика, сем 

грчког, латинског и енглеског, али нисам ни помишљала да је то некакав 

постојећи језик, језик некога народа. Ова слова, гласови, речи припадали су 

свима и свакоме. Сви су истоветно говорили, њихали се и смејали. Фигуре им 

беху одевене у некакве блештеће униформе, сви су подсећали једни на друге, а 

опет јединствено шарене попут мрава који ми не допуштају да мрднем ногу. 

Била сам уједно поносна и немоћна. Поносна што им не припадам, немоћна да 

им се придружим. Не из својих убеђења, већ због досадних мрава. Не дадоше се 

прикључим маси споља. Не још увек.  

Све сам помислила да прихватим, не бих ли се отарасила мрава чије 

постојање ми је било сасвим нејасно. Свезаше ми обе ноге, а они наставише 

ужурбано према вратима. Почели су да зује попут пчела, насилно а умилно. 

Зујање је постало њихов језик, на којем су успели да се споразумевају. Тек сада 

ми ништа не беше јасно. Почела сам да се знојим, осетивши лагани напад 

панике.  

Сновиђења су се поновила. Рекох себи: Сад ће спас! Пробудићеш се! Не 

беше тако. Посматрала сам своје ноге у оковима за шалу. Постаде ми смешно. 

Усиљени смех, научен из холивудских филмова, послужио ми је да отерам први 

набој неспокојности. Пажљиво гледајући  у  под,  спазих  и  силуету  чудноватог  
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створа који је личио на човека. Дуга, густа риђа коса и издужена њушка су ме 

омађијале. Псећа њушка и кравље очи. Упитно ме је загледао. Телесност права, 

мушка, снажна. Помама за тим телом ми се јавила. Устадох да му се обратим 

заводљиво, похлепно, но, њушка ме одби:  

− Седи! Размисли! Не, полази за мном! Из ових стопа. – био је крајње 

наредбодаван. Он, оно или она, нисам била начисто. − Опрости драга, био сам 

груб, ипак... чекај. Хајдемо заједно напоље... да видиш, да осетиш да уживаш. – 

намах се претвори у покуњено биће. Нежно и пуно подршке, разумевања.  

Нисам одговарала. Гледала сам и даље у истом правцу. У правцу, где би 

требало да буду Појавина стопала. Није их било. Појава се завршавала код 

глежњева. Згрозих се наједном.  

Откуда ми смелости, не умем вам исказати, али ја прихватих разговор 

већ:  

− Куда? Шта да осетим? – упитах заборављајући на положај својих ногу. 

− Напоље, свуда, свет је дошао најзад! Ретка си која чека у својој рупи. 

Хајде драга! – како ми је упутио поновни позив, тако му је око намигнуло. 

Кравље око ми се подсмева, помислих у себи.  

− Где су ти стопала? – упитах, не одустајући од разрешења мистерије 

која ме је мучила.  

− Шта? 

− Стопала, оно на чему стојиш, уз помоћ чега корачаш, на шта се 

ослањаш. 

− Ха! − језиво се Појава насмешила. Видех зубе у троугластом облику 

како се помаљају. – Ја не корачам, ја летим, куда ми је воља. Непотребна су ми 

стопала када имам Сан, чувени Сан наш... ах... 

− Не разумем те, ја наставих, сањам и ја, али ми на јави требају стопала 

да бих се кретала куда желим.   

− Сан нам помаже, Сан нас води, гледа нас... тек ћеш схватити. – стави 

руку иза ушију, да би се ваљда почешао па молећиво прозбори: 

− Крени, немој ми стварати проблеме, нов сам... а Сан кад се љути.. уххх.  

− Аха! Ти си мушког рода! Човек си некакав! 

− Жив сам, дишем, а то је главно. Назови ме било којим именом, може и 

човек. 
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Остала сам намах збуњена. Покушавала сам себи да појасним, да укажем, 

да ја водим дијалог са Појавом. Бићем, између човека и животиње. Куда се то 

денуо мој разум? Верујем да сам сложила гримасу чуђења када је уследила 

Појавина исповест: 

− Био сам и ја некада само човек, сличан теби. Човек са достојанством, 

врлинама и манама. Живео сам у једној скромној кући, и имао мало хране, 

питке воде и мир. Онда сам почео да желим више, да сањам, да маштам.  

− Па шта је ту проблематично? − упитах га, складно својој ружној 

навици да прекидам саговорника зарад сопственог нестрпљења.  

− Причекај. Желео сам оно што је претерано, пренаглашено. Све оно што 

није неопходно, а што те на трен начини срећним. Пожелео сам пространију 

кућу, шарене зидове, кожне троседе, дуге, правоугаоне стаклене столове и на 

њима беле овале, напуњене афродизијацима. Пожелео сам да орахе не једем из 

љуске, већ да буду спремни и очишћени. Зажелео сам да се не трудим много. 

Мишљах да је лењост привилегија. Жудео сам и тражио лењост, кад изненада, 

она пронађе мене. Ухвати ме за руку чврсто и још ме не пушта. Допадам јој се. – 

Појава се враголасто смешила. 

Наставио је да говори, али ја више нисам слушала. Страх ме је савладао. 

Почех да прихватам постојање свог рација. Све постаде сврсисходно на мах. 

Појава је дошла по моју љуштуру, по моје остатке човечности. Дисаћу и ја, 

попут ње, али ћу бити непознато биће. Прича, румори свакојаке речи које ми 

личе на оне што допиру споља. Ведре и суморне, нејасне. Нејасна ми је и 

исповест коју слушам. Личи ми на жал. На трагање за самосажаљењем. На 

изговор зарад мира.  

− Моја земља је окупирана! – помислих, говорићу и ја Појави. 

− Причекај ти сада! Ја желим да говорим и одговорим. Ја желим да 

пишем, сричем и певам. На свом језику. На свом писму. Не желим туђе, најмање 

желим твоје.  

Појава ме прострели крављим очима до малочас препуним смирења.  

− Који је то твој језик? − подсмевала се, охрабрујући себе тако. 

− Језик витезова и сељака, песника и војсковођа. Језик чија је најмилија 

речца НЕ! Милозвучан и горак језик онда када треба. Као сада! Језик народа 

који не одустаје од именица правда и слобода, знајући добро њихову цену. Језик 
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обасут епитетима малих и упорних.  

Уста су ми пенила, док сам казивала своје осећање узнемирености. 

Вртело ми се у глави, столица се тресла, а моје ноге... Моје ноге, су у истом 

месту укопане. Непомичне. Стамене.  

Појава је загрктала и урличући испарила. Остадох сама. Исцрпљена, 

изнурена и избезумљена. До дубоко у ноћи чула сам језиву музику споља. 

Вриштала сам и кидала своју одећу. Онда се јавила нова будућност. 
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ООббееллеежжееннаа 

 

Зец Елизабета 
Сомбор, Србија 

 

„Нарашће опет“, шапутала сам одразу у огледалу, бодрећи себе.  

Жилет је стајао поред мене са остацима од сапуна. Глава обасјана 

светлом купатила деловала ми је чудно. Кожа мекана, сунцем нетакнута. 

Механичким покретима чистила сам црну косу с пода. Своју дивну косу 

одсечену због губљења живаца и стрпљења. Свим укућанима су недељама 

сметале власи моје косе која је опадала постепено, као и болест што се 

угнездила у мом телу; завлачила се у све делиће мог дома: у храни коју кувам 

док ми се повраћа од мириса, на јастуку на ком желим да водим љубав, на 

мајици моје ћерке коју свакодневно грлим док јој у себи говорим колико је 

волим и да ћу се ради ње изборити са свиме што ме чека. Зурим испред себе и 

седим умотана у ћебе, јер се тресем од грознице која хара у мени; дрхтавица ме 

мори сваким даном, а моје чедо све то гледа и не схвата, мада слутим да 

претпоставља да са њеном мајком нешто није у реду.  

Стискам зубе и за тренутак пожелим да сам на неком другом месту; 

жудим да сам нека друга особа. Све мислим да се тада ово не дешава мени, већ 

неком другом. Али то траје само тренутак  Бол ме враћа у сурову реалност и ја 

се туширам, жустро жуљам те ситне длачице од бријања главе; изгледа ми 

некако мања и нежна као бебина гуза. Лежем у кревет и знам: праве борбе за 

живот се ноћу воде, кад сви спавају. Склапам очи, покушавајући да призовем 

сан, али не успевам. Шта сам урадила? Где сам сад, запитала сам саму себе 

препознавши предзнаке напада. Дрхтавица, бол у костима што цепа ум, пецкање 

у очима и метални укус на зубима, грчеви у цревима.... ох, цело тело ми се увија 

у боловима, а ја ћутим, стискам зубе, не бих да пробудим укућане. Хладноћа ми 

пара ум, врелина жеже тело и немоћна се препуштам пулсирању тумора (не 

бисте их морали лоцирати ПЕТ скенером) које ми цепа душу исцрпљену 

вишемесечним мукама. Давно нисам ништа написала, а имам утисак да бих 

романе могла писати о овоме.... а опет белина хартије ме тишти, немам снаге  да  
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осећања пренесем на папир... 

...Прилазио је њеном кревету, стрпљиво. Никад му се није журило. 

Капуљачу је навукао дубоко на лице, прикривајући смешак. Болом призван, 

застао је крај оне што је недељама у агонији. За њега не постоји добро и зло. 

За њега постоји живот што се узима без питања. Али нека правила постоје. 

Радознало је посматрао жену без косе како јечи и увија се. Пожелео је да јој да 

пољубац Смрти и олакша јој муке. Месечеви зраци просули се по њеном телу 

откривајући натечено лице, руке и усне које су мрмљале у полусну. Окренула је 

лице од прозора ка њему. Видео је таму како се обавија око ње, сенке како 

попримају чудовишна обличја и желе да је прогутају. Он махну руком и отера 

их. Његови помоћници који се хране патњама болесних људи. Дугачким ноктом 

десног кажипрста је прешао преко њеног лица, с намером да исиса исцедак 

живота који је обитавао у њеном телу. Међутим, застао је зачувши дечији 

гласић: „Мама.“ Окренуо се од младе жене и нестао у Празнини која га је увек 

чекала... 

... Купала сам се у зноју. Превртала сам се левог на десни бок, с десног на 

леви, не знајући како да умањим бол, да га учиним подношљивијим. Хтела сам 

да упалим светло и да читам, али одустала сам од те намере. Слова су ми се 

вртела пред очима. Уопште нисам имала концентрацију. Толико сам често ишла 

у тоалет да некад ни за шта друго нисам имала времена. Избацивала сам 

превише отрова из себе. Као да ми је и сама душа већ затрована тим 

супстанцама што их уносим у себе. Још једна бесана ноћ и јутро дочекано на 

клецавим ногама. Устајем из кревета и кувам себи чај. Дете иде код своје баке 

на чување, да би избегла гледање моје патње. Одузимам своје време с њом, да 

би њој било лакше, помислих огорчено. Ништа ми није важно. Само да 

преживим. Због ње. Јер да сам се ја питала, прекратила бих муке себи већ оног 

дана кад сам сазнала своју дијагнозу. Или можда не бих? Сигурно бих онда 

пронашла неки други разлог. Јер воља за живљењем је дар Мајке природе тако 

олако (при)схваћен. Лагани оброк ме је окрепио, те одлучих да прошетам 

паркићем преко пута моје куће. Детињство памтим по шушкању јесењег 

јасеновог лишћа. Да, то би ми пријало; ово беше један од оних дана када сам се 

осећала готово здравом, што ме подсећа на веома важну ствар. Ја живим и то је 

чудесно. Смејем се звуку шуштања лишћа. На испуцалим уснама осмех, у очима  
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весели сјај. Шетам док се не уморим и онда пронађем клупицу и седим удишући 

јесењи ваздух дубоко и снажно. Иако сам сама, не смета. Прија ми самоћа. Док 

патим, сама себи сам највећа подршка; једино ја знам шта ми је потребно. То је 

та себичност болесника који месецима заглаве на терапијама и покушавају да 

живе нормално, али подсвест све време вришти једну једину мисао: „Како ћу 

поднети следећу терапију?“ 

Многи не разумеју. Некад ме највише боли кад видим сажаљење у очима 

других. Радујем се кад осетим подршку и поштовање оних који су преживели. 

Иако о томе не говоре речима. Препознајем их по очима које су виделе. 

Доживеле. И они мене препознају. Обележена сам патњом. Несаницом. Ноћним 

тескобама од страха да ако будем склопила очи, да их више никада нећу 

отворити, јер доћи ће мир који ће заувек угасити моје тело. Ни не смем да 

помислим на ту реч: смрт.  

Да, чак и сада кад је све прошло, не заборављам да се радујем 

ситницама, памтим те дане као опомену. Некад  мирно спавам. Некад, кад 

имам осећај да ћу постати део таме, осећам како тескоба стеже срце и како 

ми се од страха желудац преврће. Некад се подсетим: смрт ме чека са 

смешком на уснама. Сви то знају, наравно. Али сматрам да сам је свеснија од 

оних који нису искусили оно што ја јесам. А како знам? Јер након три године, 

кад се погледам у огледало, видим младу жену дуге црне косе с очима које су 

пуно виделе... 
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ИИззммееђђуу  љљууббааввии    

ии  ррааввннооддуушшннооссттии 

 

Лукић Јелена 
Београд, Србија 

 

Стајала је пред њим скамењена. Гледали су се дуго, не мичући се, не 

трепћући и не покушавајући да изговоре било коју реч. Као да би свака мисао, 

при самом ступању на сцену и преображавњем у реч постала неважна, обична. 

Као да су сва претходно смишљена оправдања и многобројни разлози за исход 

били сувишни, иако су обоје о томе размиишљали све до часа сусрета. Он, јер је 

крив, она, да би га оправдала. Али тада је све изгледало смешно. У том тренутку 

једино је било битно постојати. Налазити се на том месту, у то време, с том 

особом. То је и чекала толико дуго, зар не? О томе је маштала док је ноћу 

грлила плишаног медведа којег јој је он поклонио за прву годишњицу, док је 

образ спуштала на јастук утопљен сузама, док се концентрисала да се смири и 

покуша да заспи. Зашто се сад овако осећа? Мислила је да ће му потрчати у 

загрљај, да ће пустити сузу, а ево, стоје овде на Тргу испред коња, на месту где 

су почињали њихови изласци, на месту где су се први пут сусрели, када је 

наступио онај стидљиви пољубац у образ, и само стоје. Стоје, као да један чека 

да овај други започне разговор. А у главама збрка. Он очигледно жели да 

поправи ствари, а она покушава да остане прибрана. Она је била остављена када 

је давала целу себе, када није био довољан никакав труд који је улагала. Само је 

одједном отишао. Само је престао да се јавља. А то није био први пут. Сваки је 

претходни успео да оправда, али овај сада није било могуће. Сваки му је пут 

пружала шансу, али овај пут је одлучила да поступи другачије. То он није 

очекивао. Изустио је прву реч. Питање: како си? Питање које се постави из 

најбоље намере, а толико поремети душу. Питање које пробија лед, али пробије 

и душу. Она мисли  у себи: како како сам? Сад си нашао да питаш када могу 

рећи да сам добро, када сам напокон добро. А када сам била скрхана и када је 

твоја порука била довољна,  где  си  био  да  ме  то  питаш.  Али  одговорила  је  
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само: сада сам добро. Са нагласком на сада. Није знао како да каже да се каје. 

Колико је било тешко њему да то каже, толико би њој било тешко да у то 

поверује. Колико је пута само поверовала, а истог тренутка се и разочарала. 

После како си уследила су и друга клише питања, а затим су ћутећи кренули ка 

Калишу, парку где је толико парова започело своју причу, а исто толико и 

прекинуло. Опет су ћутали. Опет су се у њима сукобиле мисли, исплетене 

паукове мреже онога што је било, што је могло бити и шта би они  желели да 

буде. Он размишља како да је пољуби, како да је пита да му опрости, а да не 

изговори те речи, јер мушки понос у свом речнику не бележи реч извини. А она 

размишља о чему ли он размишља, зашто јој се сада јавио, зашто се састају 

после толико времена, зашто је чак на то и пристала. Зашто је један његов позив 

довољан да јој продрма све ставове и зидове које је покушала да сазида током 

његовог одсуства.  

„Хоћемо ли на ову клупу да седнемо?“, упитао ју је да прекине тишину, а она је 

одмах помислила како је на тој клупи све почело, али ето, ипак пристаде. 

Седели су на истом месту у исто време као раније. Као тачно пре 8 

месеци. Као и пре 2 године на првом изласку. Као и сто ранијих пута. Хоће ли 

се прича поновити? Леву руку је испружио на наслон клупе, као да је несвесно 

ставља у свој загрљај, а она се није трудила да се помери. Скупљала је снагу, 

обузета емоцијама које су надолазиле као набујала река, а она је безуспешно 

покушавала да направи брану.  

„Шта хоћеш сада?“, коначно је изустила.  

Околишао је, ни не знајући да је реч извини сасвим довољна. Ни она не 

може да избрише неке ствари, али свакако је једноставнија од масе објашњења 

којих се већ наслушала.  

„Добро... извини.“, сетио се да каже, мислећи да је то довољно од њега. 

„Погрешио јесам, али свако ваљда има шансу за поправни?“, рекао је упитним 

тоном, очекујући да она климне главом и да умиљатим очима поново погледа 

онако заљубљено. Као некада. Као онда када ју је терао од себе и говорио да је 

не воли.  

„Зар нећеш ништа рећи?“, изустио је, увидевши да не иде онако како је 

очекивао.  

Суздржавала се највише што је могла,  али  речи  су  почеле  да  теку  као 
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река, као њене сузе оних непроспаваних ноћи. Као магма која се таложила у 

кратеру вулкана пре него што је заувек уништила један град, избивши на земљу 

у облику лаве, чувала су се размишљања и ставови дубоко у њеној души, али 

одједном се све распрштало и проговорила је из дубине срца.  

„Шта очекујеш да ти кажем после свега? После толико времена? Да ти 

опраштам сав бол који си ми нанео, све речи које су гађале у срце као 

најоштрије стреле професионалца, сву твоју равнодушност и 

незаинтересованост онда кад сам мислила да нам може кренути? Сва твоја 

одбијања мојих покушаја миловања, пропала изненађења која сам ти 

приређивала...“  

Ту је настала пауза која је само прекинула њен залет у причи како би јој 

помогла да се не расплаче. Најмање заслужује да види њене сузе.  

„Знаш“, наставила је, а он ју је гледао и ћутао очекујући чудо, „ово је 

одличан тест за одрастање. Толико је ноћи када сам навлачила ролетну на 

прозор због велике олује, а ујутру је исти тај прозор давао призор који олују ни 

не памти. Е тако сам и ја. Извини није лепак да споји комадиће на које се срце 

сломило када си отишао. Извини не враћа време уназад. Извини јесте јака реч, 

али ова је олуја ипак била јача.“ 

„Значи не вреди?“, упитао ју је, прекинувши је. 

„Значи да реч не вреди ништа, без дела да је поткрепи. Знчи да је толико 

прокоцканих шанси остало иза, као и неиспуњених обећања и разбијених 

илузија. Значи да је нада умрла.“  

„Али ја сам хтео још једну шансу.“  

„Али толико их је било.“  

„Знам, али одлучио сам да покушамо још једном.“  

„Ја сам одлучила да је касно.“ 
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Српски језик и књижевност 

 

 

 

Зборник поезије и прозе (2015) 

(најлепши радови са Конкурса за  

најлепшу песму и причу – 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Званична и-мејл адреса странице Српски језик и књижевност: 

srpskijezikiknjizevnost1@gmail.com 

 

Званични сајт странице Српски језик и књижевност: 

https://srpskijezikiknjizevnost1.wordpress.com 

 

 

 

 

 

Прво издање 

септембар 2015. године 
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