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Уредништво странице и блога Српски језик и књижевност је крајем 

маја 2016. године расписало други по реду 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 протеклом периоду стизали на нашу званичну имејл адресу су пажљиво 

прочитани и оцењени, а најлепши су своје место нашли у овом – другом по 

реду Зборнику поезије и прозе (2016) 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 

(2016). Уживајте!  
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Циганке дочекују Ђурђевдан 
(прво место на Конкурсу за најлепшу песму, 2016) 

 

Милојевић Радмила 

Параћин, Србија 

 
У рану зору на Ђурђевдан, циганке се 

умивају испод воденичких млинова, 

уз цику песму и смех, 

прскају се врбовим гранчицама 

Горе ватре ђурђевске, 

играју и певају цигани 

туку бубњеви свирају трубе, 

трепере даире 

Игра коло не престаје 

Лепршају боје шарених хаљина на нежном ветру 

Пљуска и шуми воденичко коло, 

Просула се белина ђурђевка на обали 

Јеца танка жица тамбурица 

Пролама се простором 

Роје се искре ватре ђурђевске лете у круг 

У висину све се около црвени 

Јутро је проткано ружичастом маглом 

Сунчане кише у слаповима 

Радосним смехом севају очи гаравих циганки 

Чује се на махове када музика изнемогне 

Из луга песма славуја 

Пршти вода на све стране с' воденичарских млинова 

И младих врбових гранчица 

Уз цику, песму и смех на Ђурдевдан 

Циганке се купају испод воденичарских млинова 

Да би биле још лепше. 
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Пјесма мртвог пјесника 
 (друго место на Конкурсу за најлепшу песму, 2016) 

 

Гаћина Иван 

Задар, Хрватска 
 

Вјетрови разносе о мртвима приче, 

крваве море у мени се буде, 

туга води замршеним путем, 

гордијским чвором сурове патње. 

Оштрице сијеку, парају душу, 

гутају валови бескрајне таме. 

Раље стишћу, борим се ко лав, 

у плими сјећања ћутим твој глас. 

 

Црни анђели, мајстори боли 

опсједају кулу бабилонску. 

Вријеме стоји, судбина чека, 

чемерни бунари испразно зјапе. 

Крвници пакла све јаче деру, 

злостављају ме оштрице смрти. 

Под притиском пишем ове ретке, 

болне стихове о пропадању. 

 

Панова фрула буди апокалипсу, 

јежи ме спектар паклених тонова, 

у ријекама крви нестају стопе, 

демони тјерају путем ништавила. 

Исјечци непостојања чувају истину, 

успомене јаве држе на окупу, 

полако се губим у понору смрти, 

пјесма је задњи свједок о мени. 
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Бомбардовање Србије 
 (треће место на Конкурсу за најлепшу песму, 2016) 

 

Панић Слађана 

Нови Сад, Србија 
 

У хиљаду деведесетој стотини 

деведесет деветој години. 

Деведесет и четвртог марта, 

у Србији узбуна је дата. 

Да то човек не може да схвати, 

тога дана у двадесет сати. 

Стизали су бомбардери зна се, 

 помрачене Нато алијансе. 

Написачу шта је овде било, 

шта се нашој Србији догодило. 

Нараштаје нека млади знају, 

А гуслари уз гусле певају. 

Случај читав ретко ико може 

описати па да гусле сложе. 

Мрачне силе учинише ово, 

да бих лакше отели Косово. 

Бачено је изнад српског света, 

осам стоја крсташких ракета. 

Агресорски походи су ружни, 

Срби гину ни криви ни дужни. 

Куршумлија биће прва мета, 

Агресија Натовог налета. 

Зна се добро овако је било, 

Тринаест је људи погинуло. 

Двадесет и пет то се добро види, 
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Остадоше трајни инвалиди. 

Ни Панчево није добро прошло, 

Кад је Нато над њега дошо. 

Бомбама је двоје усмртио, 

А четрнаест у ране завио. 

Тако ти је агресор насрно, И Србију завио у црно. 

Бомбардујући болнице и школе, 

Па и цркве где се Срби моле. 

И вртиће бомбардовати знају, 

Где се мала дечица играју. 

Црне птице однела их вода, 

Непријатељ српскога народа. 

А причају како увек желе, 

Да хуманост по свету деле. 

На Београд навалили вуци, 

И чују се авионски звуци. 

ТВ кућу варвари срушише, 

И велике јаде направише. 

Порушише мостове и пруге, 

И привредне благодати друге. 

Аеродроме,болнице и школе, 

Па и цркве где се људи моле. 

Да пренесем младом нараштају, 

Шта требају највише да знају. 

Сетите се старе изречице, 

,,Латини су птице варалице“. 

Много узму,а мало дају, 

И тако се понашати знају. 

Српско место на западу није. 

На истоку лепше сунце грије. 

Сетите се града Хирошиме, 

Док латини поносе се њиме. 
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Кад се врате са крвавог пира, 

У бази им ђаво не да мира. 

Да наставе тај весели ланац, 

Испијајући виски и шампањац. 

Америко горка чемерико, 

Тебе неће моћи спасти нико. 

Драматична снаће те незгода, 

Америко потопиће те вода. 

Моја песма са тиме се добро слаже, 

Јер тако вам пророчанство каже.  
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Моја мила 
 

Радић Видић Марица 

Иванци, Хрватска 

 

 
О теби су причали шапатом 

док им је језа кроз кости галопирала 

и што су даље бежали 

ти си им ближа бивала 

 

ја одустала сам давно 

не верујем у чуда 

кад би и могла побећи 

остајем јер немам куда 

 

кажу да милости немаш 

она си што не прашта 

од живота мање болеће 

загрљај твога плашта 

 

победу славићеш опет 

моћна и охола 

радујем се победи твојој 

јер решићеш ме бола 

 

знам да није ти слатко 

кад те се не боје 

пред таквима одгађаш бљесак 

бљесак оштрице своје 
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снага је твоја вечна 

никад не враћаш се срамно 

немам за чим да жалим 

јер отишла сам с тобом одавно 

у празну постељу лежем 

лежем да бих те снила 

узми ме и не мисли да сам храбра 

само сам уморна од живота 

моја мила 
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Човек без отаџбине 
 

Тодорова Славица 

Скопље, Македонија 

 

 
Зар би море било море ако у њему нестане соли 

зар би вал био вал ако га ветар не воли? 

Може ли ти отаџбина друга земља бити, 

може ли те као рођена мати волети? 

 

Не може море бити море ако нема соли, 

не може вал бити вал ако га ветар не воли, 

не може се отаџбином свака земља звати 

јер нико не може да воли као рођена мати. 

 

Сећам се једне земље, земље мојих предака 

сећам се прошлости која ме оставља без даха. 

Сећам се мириса кошеног сена у пољу, 

сећам се како смо се као деца играли напољу. 

 

А највише волех да кроз прозор дедине куће гледам - 

тај призор, ту лепоту, низашта на свету не дам. 

Још увек у срцу носим лептира који је на завеси стајао 

који је мени и мојој сестри лепе приче набрајао. 

 

У дворишту куће мога дедеа, где се пас с мачком дружи, 

било нас је много људи, а свачиј је смех био дужи. 

Прабаба и прадеда су на клупи испод дуда пладновали, 

а баба и деда су нас најслађим речима именовали. 
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И моја кућа, и моје двориште је било отаџбине део, 

док неко није црну паукову мрежу исплео, 

у којој смо се сви заплели, па ми отаџбина постаде туђина 

или, опет, туђина ми постаде отаџбина?! 

 

Кући сам, а у туђини, осећам да ова земља није мој дом, 

осећам да ме нешто у грудима стеже, нека ме мука мори 

вапим за та времена стара и знам да где су кости мојих предака, 

то је отаџбина - тако је било и тако ће бити довека. 
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Изгубљени стих 
 

Секулић Александра 

Бањалука, Босна и Херцеговина 

 
Познају те и они који  те нису срели, 

вечито луташ собама мојих песама 

увек неухватљив за стих, 

умрљан на голим прозорима. 

Не знаш ти, драги, како борови плачу 

и колико је загрљаја потребно да се победи празнина. 

 

Познају те сви, 

ти луташ улицама 

на којима нема песника луталица 

и зебеш на мостовима тражећи смисао. 

Никада тебе није ударила реч по прстима 

тако да те само ћутање 

наслоњено на маховину може излечити. 

 

Никада ти ниси изгубио 

предвечерје на нечијим уснама, 

ни видео птицу која заборавља да лети. 

Не знаш ти, драги, шта је одсечна бол! 

 

Познају те сви по песмама 

из моје плаве бележнице, 

а ти сам не знаш да постојиш, 

изгубљен као ненаписан стих. 
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После љубави не остаје ништа 
 

Вукић Дарко 

Сарајево, Босна и Херцеговина 

 
Зора се невољно буди 

тежа од ноћи, стрпљиво чека 

један одраз прошлости 

упркос нама и жељама 

 

Варајмо се са животом 

тако смо далеки када сунце 

уморно се буди кроз облаке 

остављене и саме, недјељним јутром 

 

Два свијета имамо болна 

наизглед лијепа и вољена 

сами смо на прољетној киши 

тако далеки, уморни и снени 

 

Снови нам без стида и савјести 

убијају жеље што падају 

као у напуштену сиву јесен, 

а ипак кишно је прољеће 

 

Погледај, долази први мај, 

неко ће славити љубав, 

неко рад, али то нећемо бити ми 

заборављени на априлској киши 
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Изгубљени у свијету бола 

што ни на трен не прашта. 

Жеље и кошмари савјести 

дубоко у нама и поред нас 

 

Тако пусти, тако ружни 

остајемо бочно од снова 

све што вечерас кажеш млако 

изблиједиће сутра, првим зраком сунца 

 

Срца нам горе мисли и осјећаје 

зашто непозван долази суморни крај 

после љубави не остаје ништа 

од које бјежимо из дана у дан 
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Суштина 
 

Лазић Тања 

Ваљево, Србија 

 
Све те твоје девојчице које нису чуле за Хегела, 

Све оне које немају појма шта је лудило страсти, 

Све оне које мисле да је суштина никад ти не рећи не, 

Све оне у које се кунеш, 

Све твоје девојчице које и нису твоје... 

Све те мале мамине паметнице,  

Све оне које мислиш да су за тебе, 

Све оне које су убеђене да су Ти посебне, 

Све оне којима би скидао звезде... 

Све твоје девојчице које зовеш краљицама, лепотицама... 

Све оне даме, госпођице... 

Све те твоје девојчице...ехх... 

Све оне, лепи мој, никад ти неће бити ја. 

Ја, која ти рецитујем поезију, 

Причам ти какав месец видим, 

И зашто никад нећу бити као друге девојчице.... 

Ја, која ћу ти терати инат до сузе, 

Ја, која ћу ти рећи да си шарлатан. 

Све твоје девојчице, 

Мили мој, 

Не могу те волети као ја. 
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Ови и они 
 

Арсенијевић Кристина 

Београд, Србија 

 

 
Све су ми узели 

ови и они, 

баш све. 

и живот и јутро, вече и лето, 

пролеће, јесен, сутон и ... 

ето... 

 

Ту сам код тебе дошла у госте, 

у Срем, као да сањам : иста равница, 

тополе, ливаде, зелено поље... 

 

Узели су ми детињство- ал... просто им било... 

Ништа ми није жао: 

ни куће, ни школе, ни оних 

дечијих радости. 

Није ми жао ни цвећа, ливаде, 

Мамине и татине младости. 

Само ми жао мога деке 

што оста тамо... 

Њега ми жао само! 

 

Сви док су у пољу били, на послу, у зноју, 

он је чувао принцезу (мене), принцезу своју. 
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Тако сам се онда ја звала, 

нешто пре пете, ил шесте, 

не знам – била сам мала. 

Њега ми жао само. 

 

Остаде тамо, 

Покривен косовском земљом, 

дал“ нашом – већ више не знам. 

 

Никада више за Ускрс јаје 

одети нећу, 

ни букет нарциса и зумбула белих. 

Ко да ми врати детињу срећу, Ускрса тужних – Божића веселих? 

 

Нико 

и нигде 

и никад. 

 

Прошло је оно што моје се звало, 

И ... никога више није ни брига. 

Прашина покрива и последњу страну, 

као да је цео народ склопљен 

ко досадна књига. 

 

Слушам шта веле 

и они и ови. 

Хтели ни напред без десне руке. 

И нема песме ко : Зови, само зови! 

ни : „Сви ће соколови...“ 

Као да кога брину још наше муке. 
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Никог 

и нигде 

и никада ... 

До мене сада. 

 

Сви ви што не знате 

шта значи отићи, 

како се напред без ноге не може. 

Тако се никуда не може стићи. 

Нема ни : „Молим се“, ни :“ помоз Боже!“ 

 

Просто им било 

и било вам просто. 

Ништа ми није жао. 

Жао ми деке што тамо је осто. 

У својој земљи... 

ко да је знао... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 



Истина 
 

Петковић Гордана 

Бор, Србија 
Зaстaни, пoглeдaj 

истинa у oчимa лeжи, 

дoбрo сe зaглeдaj 

и прaвeднoсти увeк тeжи. 

 

Нe вeруj причaмa других 

jeр свaкo суд свoj имa, 

a мишљeњa сe мeњajу 

кao oсeкa и плимa. 

 

Нe дoзвoли дa тe пoнeсe утисaк 

кojи сe нa први пoглeд ствaрa, 

jeр бaш тaj утисaк 

мoжe тeшкo дa зaвaрa. 

 

Имaj вeрe и стрпљeњa 

спoљaшнoст je сaмo љуштурa 

у кojoj сe душa криje, 

a бeз бoгaтствa душe 

тo прaвa сликa ниje. 

 

Зaгрeби испoд пoвршинe бaнaлнoсти 

и дaj врeмeну врeмeнa, 

чoвeк ћe ти сaм сумњe oдaгнaти 

дa ли je врeдaн твoг пoмeнa. 
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Зборник... 

                                …прозе (2016) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сам свој џелат 
(прво место на Конкурсу за најлепшу причу 2016) 

 

Симић Милица 

Теслић, Босна и Херцеговина 
 
 

У раним јутарњим сатима чика Саву из сна прубуди пуцњава, ужурбани 

људски кораци и познати гласови. Усправи се у кревету, протрља сањиве очи и 

погледа на сат: 4.30. У први мах би збуњен и непријатно изненађен, а онда се 

одједном сјети: Божић је! Најрадоснији хришћански празник. Не подиже га то 

сазнање из кревета, остаде у полулежећем положају да размишља и дријема. 

Галама утихну, а кроз снијег и хладан зимски ваздух одјекиваше  ударци црквеног 

звона на чији звук народ похрли ка цркви. Зна: почело је божићно јутрење, та 

опојна и умирујућа пјесма: ,,Рожедство Твоје Христе Боже наш...“ Устаде, убаци 

неколико дрва у пећ, и у пиџами и гологлав, сједе на кревет и запали циагарету. 

Сада је трократни опход око цркве, сад је причест, сад се чита посланица...тачно 

зна ток литургије. Још се сјећа свега у вези са тим празником. 

Ишао је много пута са мајком, оцем и сестрама, а најдраже су му биле 

божићне литургије када се у ваздуху осјећао мир, радост и празнично 

расположење. Волио је, још као дјечак, да буде на том свјежем ваздуху, да га 

удише док хладна, али угодна струја пролази тијелом. Некако је изгледало у тим 

свечаним божићним јутрима све боље него што јесте, вјеровао је да ће све на добро 

изаћи, да ће отац коначно оздравити и да мајка неће брисати сузе крајичком 

мараме, да неће дубоко уздисати уморна од тешког посла и од још тежег живота. 

Увијек су настојали да на Божић, ако не забораве, а оно бар потисну све проблеме. 

Отац је силом устајао из постеље, држао се за ивицу стола и читао молитву, мајка 

је побожно кадила иконе, ручак и укућане, а сестре су постављале тањире и храну 

коју су ко зна из чега направиле. Док су дизали здравицу, и отац и мајка су исти 

благослов изговарали: ,,Да будемо живи и здрави, да нам се ћери поудају и син 

ожени и да унучад дочекамо.“ У почетку Сави је то било смијешно, а касније како 

је одрастао све му је  више  било  јасно  да  је  та  скромна  жеља,  највећа  и  можда  
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последња нада његових родитеља. Можда су им зато онолико лиле сузе радоснице 

када им се старија кћерка удала и можда им је зато онако брада дрхтала када је 

млађа отишла у монахиње. 

Саво је зато волио празнике јер је тада било мало мира и спокоја у кући, 

мада је то било само привидно и привремено. Када гости оду, отац је опет јаукао од 

болова, а мајка ломила прсте, гризла усне и тешко уздисала. Ма колико Саву сестре 

убјеђивале да је то све Божја воља, да у свакој породици има проблема, да никоме 

није мед и млијеко, да ће све проћи, он није налазио нигдје утјеху ни рјешење. Знао 

је: неће проћи, наставиће се. Сјећао се он, док је још био дијете, како је покјни дјед 

годинама лежао у постељи, а баба увенула од муке за њим, како су тетке, очеве 

сестре, послије можданог удара живјеле непокретне годинама, како је стриц, очев 

брат, у некој шуми добио епилепсију и угушио се, а звијери га растргле јер га нико 

није могао наћи. Слушао је од оца, а и од старијих људи како је његов прадјед, очев 

дјед, жив се распадао, а није могао умријети, а прабаба полудила од бриге и 

пресудила себи. Зато није слушао никакве утјехе јер је знао да то не траје од данас 

или јуче већ неколико деценија уназад, да није то породични проблем већ 

породична трагедија која се као проклество преноси са кољена на кољено. Био је 

бијесан на тог неког далеког претка који је ,,нешто погријешио“ (тако су људи 

причали), на дједа, оца, стрица, тетке што нису молили и Бога и ђавола, клечали и 

постили, завјетовали се некоме, само да искупе тај тешки прародитељски гријех, да 

потомци живе и умиру часно. Онда га је на моменте обузимала велика туга када би 

гледао кљакавог оца и мајку прије времена остарилу, кад би се сјетио старије 

сестре која не може имати дјецу и оне млађе како тамо у неком манастиру, клечи, 

каје се и жртвује за све и свакога. 

Иако није могао уживати у безбрижној младости као његови вршњаци,  иако 

је и последњи новац давао да болесне излечи, а гладне прехрани,  Сави је 

најважније било само да буду сви живи, неважно колико то кошта ни како се живи, 

али само да се живи. Сав тај тешки терет који се навалио на његова млада и нејака 

плећа, био је бар мало лакше подношљив у разговорима и дружењима са дјевојком 

из комшилука, Маријом. Пристојну, лијепу, паметну, из добростојеће породице, 

мало млађу од Саве, њу се Савини завољели и прихватили као млађу кћер. И 

заиста, Марија је увијек била ту када је Савиног оца требало возити љекару  док  је  

24 



он на послу и када треба мајци помоћи око куће, поготово када су Савине сестре 

отишле. Саво је Марију волио, цијенио, поштовао, био бескрајно захвалан на свему 

што чини за њега и његове, срећан што има бар неко да га разумије и прихвати уз 

пртљаг који тегли са собом. Без обзира на проблеме који су се калемили један на 

други и црне слутње које су стизале са свих страна, Марија је била једина нада 

Сави и његовим укућанима. Свјесни да бољу од ње неће наћи, говорили су му, 

савјетовали, готово молили да је жени, да му је вријеме, да хоће за живота бар 

једно унуче да загрле. Саво је само ћутао и о нечему мислио. Како су године 

пролазиле, чак су и Маријини, као у шали, питали Саву када ће их покрасти. Он је 

и даље ћутао и мислио. 

Једне године, на Божић увече, дошли су Маријини Савинима у кућу, у госте, 

на прело. Да ли намјерно или случајно, тек Марија је замолила Саву да то вече оду 

на игранку у селу. Њихови су сједели и уз оно мало што се имало мезе, причали о 

времену, тешкој години, болеснима, мртвима и живима. У једном тренутку, 

потпуно неочекивано, Маријин отац некако одлучно, можда чак и љуто,  је спустио 

празну ракијску чашу на сто и упитао: ,,А је ли, мисли ли онај ваш женити ону 

нашу?“ Савином оцу, и онако болесном, су задрхтале руке, а мајка је ломећи 

нервозне прсте само стидљиво спустила поглед. 

Отац га је молио хљебом којим га отхранио, а мајка заклињала млијеком 

којим га напојила да доведе Марију, да се одомаћи, да стекне своју породицу, да 

продужи лозу, да му има ко донијети чашу воде када остари и сахранити када 

умре...Саво је само ћутао и мислио. Сјећао се, као кроз маглу, како је покојни дјед 

по ноћи јаукао од болова, а баба пригушено плакла, сјећао се када је израстао у 

дјечака како су тетке мислећи ваљда да он то не разумије говориле да би се 

најрадије отровале, како су стрица у пола ноћи доносили без свијести, полумртвог 

кући, сјећао се када се замомчио како отац мјесецима није устајао из кревета, а 

мајка га храбрила и крила сузе и ода оца и од дјеце. Ниједан срећан и спокојан 

период живота. Често је Саво, поготово у последње вријеме, размишљао о свом 

животу обиљеженог сталним болестима, тешким љекарским дијагнозама, јауцима, 

сахранама, крстовима, гробовима и мртвима којима завиде живи. Мислио је колико 

су све те породичне несреће утицале на његово одрастање, размишљање, 

дјеловање, колико је живота провео у стрепњи за нечији живот, у  страху  од  новог  
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дана, колико се затворио у себе, отуђио од људи, прије времена сазрео, остарио и 

осиједио. Памтио је колико је ноћи провео будан, а правећи се да спава и слушао 

патње мајке и оца, колико је пута покрио се јорганом и пригушено плакао да неко 

не чује, а ујутру стављао облоге да сакрије отекле очи, колико је пута одлазио сам у 

цркву и молио Бога да му да снаге, колико је пута гледао небо и од звијезде 

падалице увијек тражио само једно: да ово прође, колико је пута стајао поред 

набујале ријеке и жалио што нема храбрости да скрати живот, колико је често био 

гњеван на мајку и оца што су хтјели сина, што су му подарили такав живот, што 

нису угасили жељу и спријечили мучење... И гледао их је све као у бунилу како му 

говоре да се жени, да продужи лозу. Узео је непуну чашу ракије, испио је до дна, 

смрвио чашу у руци, једним погледом обухватио и оца и мајку и сестру и зета и 

одлучнним гласом рекао: ,,Није то продужетак лозе него мучења.“ 

Те вечери, том Савином реченицом била је заувјек затворена и забрањена 

тема његове женидбе. Маријини су чекали да Савини дођу, да нешто поруче, али 

како су они ћутали, другог дана су Марију отпремили и послали тетки у Србију. 

Саво се није чак ни поздравио са њом, ваљда је мислио ако се замрзе да  ће лакше 

заборавити. И она и он. Од свих болести које је Савин отац прележао и од свих 

патњи које је мајка проживила, највише их је дотукла истина да неће имати унуке, 

да ће им се сјеме угасити, да ће коријен иструнити а лоза осушити. Ионако стари и 

болесни, од оне вечери су се још више погурили и изборали, све су се више 

сагињали ка земљи као да су је молили да их прими у себе. Осјећали су се кривим 

за Савину одлуку да остане вјечити момак, све су више копнили и пропадали, 

пресвиснули од туге за сином који је себе осудио на самоћу. 

Чика Саву из замишљености и прошлости пробуди звук аутомобила док 

пролази поред куће. Склони завјесе са замрачених прозора и схвати да се литургија 

завршила и људи се враћају кући да породично прославе Божић. Скува себи кафу, 

упали телевизор и сједе. Свуда је божићни програм, народни обичаји, породична 

окупљања, богате трпезе, позивање на љубав, слогу и мир. Око десет сати испече 

неколико јаја и са гађењем их поједе, више из навике него због глади. Поново сједе, 

насу себи шољу чаја и запали цигарету. Престанак снијега изгони људе напоље, 

старије да честитају празник, млађе да уживају у зимским радостима. Права 

идилична божићна атмосфера. Саву изненади звук звона на вратима, устаде, отвори  
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врата и угледа оскудно обучену жену и босоного дијете који траже милостињу. 

Дјечак, од неких пет година, дрхти од зиме, модре  уснице се тресу и откривају 

снијежно бијеле зубе, косица му слијепљена, прљава и мокра, мршаве ручице се 

плаве од зиме и од рана које су настале због тешких  послова, очице му пуне оне 

најгоре дјечије туге и суза, а хлачице, чизмице и мајичица стоје на његовом 

мршавом тијелу као на штапу. Чика Саво му пружи новац чија количина изненади 

и жену и дјечака. Дјечак га погледа, ухвати за руку и пољуби је, а Саво га помилова 

по косици и силом се насмија. Дуго је стајао на вратима и гледао у снијегу мале 

отиске спорих корака и одједном гласно и одлучно проговори: ,,Јадно дјетешце! 

Ако се морам мучити, бар нека се мучим сам.“ Затвори и закључа врата да у самоћи 

одробија о оно мало живота што му је преостало. 
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Народни посланик 
(друго место на Конкурсу за најлепшу причу 2016) 

 

Субић Марија 

Зрењанин, Србија 

 
I 

 

Телефон звони. Подиже слушалицу. 

 

- Кола су стигла - рече му сектетарица. 

- Добро – одговори министар, и спусти слушалицу. 

 

Затвара интернет страницу са смешним клиповима. Искључује игрицу, и кликне 

„No“, не, неће да сними резултате, није му ишло вечерас. 

 

Затвара лаптоп.  

 

Обучен је, одлази само до купатила да се још једном погледа у огледало. Мршти се 

и загледа, добро изгледа, добро. Кошуља му одлично стоји. Елегантно и опуштено. 

Панталоне су ок. Руком пролази кроз косу, чисто мало да је разбуриши, да не 

делује тако - званично. 

 

Погледа се још једном пре него што крене. Осмехне се, и изађе.  

 

... 

 

Стигао је. Успут је покупио партијског колегу, који изгледа и обучен је на сличан 

начин као и он. Овај му је препричавао трачеве из странке. 

 

Народно позориште изгледа свечаније него обично. Посебно осветљење, већа 

гужва. Прославља се годишњица Нушићевог рођења, отпуштања из службе, датум  
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објављивања комедије „Народни посланик“ и смрти. У ту част, приређује се 

представа „Народни посланик“, са нашим најбољим глумцима.  

 

Неке званице су већ стигле, тако да министар није стигао ни превише рано, ни 

превише касно. Блицеви фотоапарата севају са свих страна. Наместио је опуштени, 

вечерњи, осмех док је излазио из кола. Примећује где су битни новинари. Он и 

колега пролазе црвених тепихом. Публика испред позоришта из радознало гледа, и 

он зна да ће они сутра да се хвале како су били на представи и да су видели 

министра! 

 

II 

 

У публици је настало значајно комешање када се појавио министар. Комешање које 

настане као када се појаве највеће звезде естрадне сцене. Дотичне звезде су, inače, 

међу првима, стигле на премијеру. 

 

Стоји са колегама и колегиницама са универзитета, и покушава да не мисли колико 

би желео да запали цигару. Колегинице су се дотерале, неко ко не прати толико 

естраду, могао би да из замени са неком новом Звездом Гранда. Колеге су се обукле 

свечано и досадно,  као да иду на неко предавање. Проверава поруке на телефону и 

обавештења која му стижу са Facebook-a. Проверава мејлове, није још стигао мејл 

који чека. Учланио се у највећу опозициону странку, за коју кажу да има највеће 

шансе на следећим изборима. Обећали су му место сталног професора. Пише неки 

стручни рад, у ствари, пријатељ му пише тај рад, преводи га са енглеског, јер он 

баш не зна добро енглески. Овај га је одерао за то, али то је и очекивао. 

 

Таман када је одлучио да мора дефинитивно да запали једну цигару, колегиница 

поред њега, узбуђено, рече: „Идемо, сви улазе, сада ће да почне!“ 

 

... 
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Сео је тако да му колеге нису са обе стране, већ само са једне, толико може их да 

поднесе. Они коментаришу и загледају таваницу. Поново вади телефон из џепа, 

проверава мејлове, и даље ништа. Направио је на брзину селфи, и поставио га на 

своју Facebook страницу, са статусом: „На премијери – 'Народни посланик'“. Добро 

изгледа, мужевно и интелигентно. 

 

Колегиница поред њега рече: „Ено га министар!“ и погледа напред према месту где 

се министар налази. Испратио је њен поглед. Министар је седео је на средини првог 

реда. Видео му је само теме и мало од десног профила, када се окренуо да слуша 

колегу из странке. Замислио је да је он, и тачно је видео да је то реално.  

 

Светла су почела да се гасе. 

 

III 

 

Громогласан аплауз. Глумци већ трећи пут излазе на бис. Затим, публика почиње 

да излази из сале, све се осврћући, да види где су друштвене звезде, покушавају да 

евентуално види да ли им се и колико допала представа. 

 

Скоро сви остају испред сале, јер су тамо новинари, и публика се дели на оне који 

су интервјуисани и на оне који гледају интервјуисане.  

 

Група професора са универзитета пролази поред министра који даје изјаву за 

новине: „...  Нушић је наш највећи комедиограф. Ово је једна од мојих омиљених 

комедија...“ Једном од професора који су пролази поред министра завибрира 

телефон у џепу. Стигао му је мејл. 
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Два дана до истине 
(треће место на Конкурсу за најлепшу причу 2016) 

 

Благојевић Николина 

Бањалука, Босна и Херцеговина 

 
А можда сам и била жива само та два дана. Од читавог живота само два дана и то у 

Београду. Све је могуће, нарочито са мном и са Београдом. 

 

Само тамо сам била мислима далеко од овоземаљског живота, од себе, од својих 

хаотичних мисли, од беспотребних размишљања, од проблема, од свих недоумица 

и предстојећих обавеза. Далеко од свега пролазног и пропадљивог, али тако близу 

ономе што је ван ове димензије ограничене нашим мислима, предрасудама и туђић 

мишљењима. 

 

Тамо сам осјетила шта је то љубав и могу вам рећи да то није апстрактна појава. 

Љубав је жива и опипљива. Осјетила сам снагу љубави и, да будем искрена, љубав 

је покретач свега. Љубав доноси мир и благостање. Она има способност да смири и 

умири сваку олују, у души и у глави. Просто, љубав окрепљује човјека, зацјељује 

све његове ране. Због љубави заборавите на све недаће и престанете се освртати на 

прошлост. Љубав, то је предиван бијег од стварности и онога свакодневног што нас 

узнемирава и плаши. Моћ љубави се не може упоредити ни са једним опијатом, ни 

са једном дрогом, јер љубав је много јача. Љубав вас вине у облаке, заслијепи вас, 

али у оном позитивном смислу, да се не замарате небитним стварима из окружења, 

него са се препустите њеним чарима. 

 

Два дана су прошла веома брзо. Мало времена сам проводила спавајући и није ми 

жао, јер спавање је само губљење времена. Своје вријеме сам посветила неким 

другим стварима, које су ми нахраниле душу. Упознала сам Београд. И не само то. 

Упознала сам љубав, а и своју душу. Спознала сам себе испод површине и 

свакодневне маске. 
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У том лијепом граду, схватила сам шта је срећа. Само да знате, није то ништа 

недодирљиво, ништа неопипљиво, баш напротив. Срећа се осјети!  Ту је, поред вас. 

Она вас гледа својим крупним очима. Гледа вас у очи и смијеши вам се. Држи вас 

за руку. Морате знати још нешто, срећа се може загрлити и то двјема рукама и зато 

грлите је често и снажно. 

 

Срећа је онај ког волите. То је ваше оличење среће и љубави, то је оно што вам је 

потребно за живот, што вам даје снагу, оно због чега се борите и увијек дајете себе 

максимално. Дакле, срећа се може и описати и видјети.  

 

Још нешто бих хтјела да вам кажем. Упишите срећу у себе, јер колико год да је 

битно да имате своју срећу, толико је битно да и ви некога чините срећним и да 

баш ви будете његова срећа. 

Ко није био у Београду са вољеном особом, тај не зна шта значи љепота, не зна 

какву чар носи непроспавана ноћ, не зна шта је сјај у очима, не зна шта је слобода, 

не зна шта значи осјетити моћ љубави. У суштини, мало тога човјек зна, све док не 

крочи у Београд и док се не упозна са њим, а најбоље ће га упознати кроз шетње и 

то држећи за руку своје вољено биће. 

Само два дана, а толико сазнања. 
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Индија 
 

Бубић Тепић Ивана 

Бањалука, Босна и Херцеговина 

 
"Господе мој, дај ми слободу. Ослободи ме заточеништва које тијело ми мрви, због 

којег лице ми стари и коса ми сиједи. Господе, дај ми слободу." 

Ти си нека пјесникиња? Видим пишеш некакве стихове, упитао је са осмјехом на 

лицу. 

Гужва и врева на жељезничкој станици око њих и није била баш идеално мјесто за 

писање поезије. 

Ма не, ја то само онако. 

И, шта пише, хоћеш ли ми прочитати? 

Ево, прочитај сам, рекла је пружајући мали папирић према тамнопутом младићу 

кушљаве црне косе који је сједио до ње. 

Интересантан почетак. Или је ово све? Осмјехнуо се након што је прочитао 

неуредно написан текст. 

Дјевојка је подигла обрве и одмахнула главом у страну. 

Па добро, како год, није лоше. Одакле идеш, са ким путујеш, питао је. 

Сама, путујем сама а идем, застала је на тренутак, ко зна одакле идем. Путујем 

свијетом, трошим новац који такорећи није мој, али имам слободу да радим са њим 

шта желим, идем гдје желим, одем када желим, вратим се када желим. 

Па добро је то, рече младић. Памтиш ли још увијек гдје треба да се вратиш, упитао 

је кроз осмијех показујући прстом безброј наљепница на њеном коферу. 

Обадвоје су се насмијали. 

Памтим, одговори дјевојка, али, тамо нема оно ово што тражим. 

А видим нема ни овдје, младић опет упери прст ка коферу обљепљеном 

наљепницама. 

Нема, тужно уздахну дјевојка. 

А уствари тражиш, како видим слободу? 

Да. 

И ниси ју имала код куће? 
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Па не знам, чини се да сам ју имала. Родитељи су ми добри и брижни и поприлично 

богати, осмјехнула се а онда наставила, имала сам доста пријатеља, момака али 

знаш већ како је са пријатељима и момцима. Да, била сам слободна. Могла сам све 

сама да бирам, о свему да одлучујем сама, да радим готово све што пожелим, баш 

као и сада. 

И шта, то све ти није било довољно? 

Не, увијек сам осјећала неку празнину, била сам слободна а нисам. Не знам како да 

ти објасним, знам да глупо звучи и да ћеш помислити да је мој проблем тај што сам 

размажена. 

Па, можда и јеси мало размажена али ипак, ја мислим да те разумијем. 

Разумијеш ме? Онда мора да ти знаш гдје да тражим слободу. Или ју и ти тражиш 

баш као и ја, само што ти немаш шарени кофер као мој, осмјехнула се као да не 

мисли озбиљно.  

Знам, знам шта тражиш. Знам и гдје треба да тражиш, али бојим се да ми неби 

вјеровала када би ти рекао. 

Можда ти и нећу вјеровати али кажи ми, уозбиљи се дјевојка. 

То што тражиш, треба да тражиш дубоко у себи, у своме срцу. Тамо је слобода. За 

слободу ти нетреба брдо новца, гомила пријатеља које уствари и не познајеш и који 

не познају тебе, момци од којих ћеш очекивати да те безусловно воле а онда ћеш на 

послијетку схватити да то није то због њих или тебе, свеједно, и ко зна шта још. За 

слободу ти не треба шарени кофер, мада није лоше ако можеш да га имаш. 

Дјевојка је збуњено гледала у младића који је дјеловао као да заиста зна о чему 

говори. 

Онда, шта треба да радим, питала је? 

Како пишеш, видим да вјерујеш у Господа, у Бога? 

Да, вјерујем. 

Онда се моли за слободу, али из срца не из главе. Али прво га моли да ти помогне 

да нађеш своје срце. Када га нађеш схватићеш и сама шта је слобода и шта треба да 

радиш а онда се опет моли Богу јер тежак је пут до слободе да би га прешла сама. 

Толико тежак, а дјелује једноставно, рече дјевојка. 
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Да, видјећеш. Помоћи ћу ти још мало. Да би осјетила слободу мораш да се 

ослободиш ума. 

Да полудим, насмијала се дјевојка а потом и младић. 

Не, не на тај начин. Срце ће ти рећи, али треба да се ослободиш и љутње, бјеса, 

туге, меланхолије, љубоморе, зависти, жеље да посједујеш ствари а поготово људе, 

опет се насмијао. Треба да се ослободиш негативних мисли, негативних навика, 

страха, панике, контроле, властите и туђе, негативних сјећања, прошлости јер 

прошлост је прошла а будућност је оно што нас чека али ни о будућности не треба 

претјерано размишљати. Треба да се ослободиш свега што је негативно и да живиш 

овдје и сада и тако сваки дан. 

А како да знам шта је то све код мене и у мени негативно? Ти можда мислиш да је 

нешто лоше али не и ја , упита дјевојка радознало. 

Мораш да се молиш, Бог ће ти помоћи, али мораш да се молиш сваки дан и да пред 

очима и у своме срцу имаш свој циљ, слободу. А онда, након неког времена, ако 

устрајеш, видјећеш да си слободна. Осјетићеш. Али упамти, слобода расте а и ти са 

њом. 

Разговор прекиде бучни звук сирене и воза препуног путника који је пристизао. 

Ево га, овај је мој, рече дјевојка. 

Обећај ми да ћеш да покушаш и да ме нећеш заборавити, рече младић. 

Хоћу, обећавам, већ сам све остало пробала, ништа ми друго не преостаје и нећу те 

заборавити, њежно се осмјехну дјевојка. 

И буди упорна, наћићеш ју сигурно. 

Хвала ти, идем сада. 

Сретан ти пут, младић ју потапша по рамену. 

У том трену дјевојка се прену и зачуђено погледа бркатог Индијца са великим 

турбаном и широким осмјехом како стоји изнад ње тапшући ју по рамену. Говорио 

јој је да је заспала и да ће ако не пожури пропустити воз. 

Дјевојка збуњено устаде, зграби свој кофер, окрену се око себе тражећи тамнопутог 

младића кусљаве црне косе сјећајући се свака његове ријечи и датог му обећања а 

онда појури ка возу нестајући у гомили. 
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Дим и вјетар 
 

Чулић Ања 

Приједор, Босна и Херцеговина 

 
  Тог јутра Н. је устао пробуђен тешком и металном костобољом која је прије 

неколико година сасвим неочекивано заробила његов до тада слободан и 

неухватљив дух. Са напором се придигао у дрвеном кревету и осјетио како му 

свилена пиџама индиго плаве боје немарно додирује старачке ноге. Прве мисли су 

се бориле са тешком кишом касне јесени и старцу је сметао поглед да мрачну 

просторију у којој се само назирало присуство масивног црног ормара, писаћег 

стола и велике полице са књигама чији мирис се осјећао у просторији без обзира на 

годишње доба (љети је бивао најприсутнији).  

  Часовник се огласио девет пута, а Н. је болно осјећао тежину облака и једва чујно 

упалио лампу чије је благо свјетло досегло половину простране собе. Одавно је 

почео још један понедељак у коме човјек жали за свим слободним часовима среће и 

нијемо прихвата сурову реалност која захтијева кретање и често занемаривање 

лијепог у човјеку. Неочекивано брзо је био спреман да крене на посао и на лицу му 

се јасно видјела маска великог и значајног чиновника моћне фирме. Журно је 

корачао, избјегавајући дјецу која су трчала до школе, и сасвим извјесно је знао и 

осјећао да се поново буде снови које је уништила реалност, да упознаје себе јер му 

се чинило да ово није он и да живот бјежи нечујним корацима. Сјео је на стару 

клупу маглом загрљеног парка, дубоко удахнуо и покренуо старачка плућа, 

затворио очи и само на моменат у свијест дозвао минулу срећу давних година. 

Сада, као и безброј пута прије, испред себе је видио собу са креветима и на једном 

од њих сестру која спава спокојно и њежно – како само дјеца знају прије него што 

их живот обликује својим тренуцима. На огњишту је мајка спремала и више него 

једноставан ручак, обучена као проста сеоска жена којој је живот много тога узео, а 

а мало дао. У тој просторији на сивом зиду стајала је икона Св. Георгија која је уз 

три столице, мали сто и два кревета чинила цјелокупни инвентар трошног и 

занемареног здања.  
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  Н. је често одлазио на оближњи поток да се игра са комшијском дјецом и као 

старије дијете био је свјестан бола који је прећутно постојао у његовој мајци, и баш 

као свако младо биће, није могао да одоли мислима које су га неријетко одводиле у 

срећније предјеле гдје сузе не постоје, а оброци јесу много више од сувог кромпира 

и повременог комада меса (које су им комшије добровољно давале). Откад је отац 

настрадао у рату, Н. је преузео улогу мајчине десне руке и на све начине 

покушавао да попуни празнину која је била и више него присутна међу њима. 

Свако је скривао поглед за вријеме кратких оброка и у глувим ноћима на прсте 

бројао дане који су преостали до новог доласка очеве сестре која се давно удала и 

одселила у град, али због строгог мужа није могла да им помаже колико је жељела.  

  Поред свих животних недаћа, Н. је одлазио редовно у школу, и баш ту, у малој 

библиотеци сеоске школе приву пут је осјетио шта је то мир и колико далеко човјек 

може да путује на страницама књига, а да при томе не напусти родно мјесто. 

  Сваког дана, када би се завршили часови, Н. је долазио у библиотеку и испуњен 

љубављу удисао тешки и величанствени мирис књига (који и данас постоји у 

његовој соби) и на тренутак заборављао своју скривену бол. Временом је његова 

очараност ријечима бивала све већа и чак је и сам почео да пише. На самом 

почетку, биле су то просте реченице о животу и љубави које су временом прерасле 

у дуже записе и истанчане приказе реалности. Никоме није одавао своју велику 

љубав, а плаву свеску прашњавих корица, носио је свуда са собом. Наизглед, у 

његовом животу ништа се није промијенило – помагао је мајци у кућним 

пословима, одлазио са комшијама у поље како би зарадио новац, али негдје дубоко 

у њему родила се жеља да он, ситан и неважан, почне озбиљно писати и стварати 

нове ликове који ће оживјети на страницама његових књига.  

  Када је требао да упише високу школу, саопштио је мајци своју жељу да упише 

новинарство, али она поражена животом и суровом реалношћу, нити је разумјела 

нити вољела ријечи, тако да је одлука донесена у сасвим новом и болном облику – 

Н. мора да упише економију. Без противљења је прихватио мајчину одлуку, а ни 

сам не зна како је завршио те године свога образовања, али извјесно је да их је 

провео разапет између љубави и поштоавања према мајци која је радила најтеже 

послове да би га школовала, и тајне опчињености ријечима којих се никада није 

одрекао. Након предавања, одлазио би у своју малу собу, затварао врата и прозоре,  
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и као у неком другом и бољем свијету читао редове позајмљених романа. По први 

пут се сусрео са маестралним радовима великих свјетских писаца који нису 

пронашли свој пут до мале сеоске библиотеке, али у тим ситним часовима среће 

ништа му није било важно. Живот је постојао само у ријечима и једино њима је 

било могуће промијенити и пробудити човјекову душу. Све бројке и неразумљива 

предавања прихватио је као нужно зло и успио да на вријеме заврши факултет. Већ 

у том периоду је схватио колико су потребне велике жртве да би човјек опстао и 

колико често бјежимо од своје суштине и њене искрене љепоте. Његов живот је 

могао да постоји у сасвим другачијем облику да несрећне околности нису 

уништиле дјечачке снове и наивна маштања која су најискренији одраз човјекове 

душе. Године проведене у граду помогле су му да још више учврсти своја увјерења 

и схвати које чудо живота свему даје другачији изглед и свакога чини јединственом 

индивидуом. Није престајао да пише иако и сам понекад није вјеровао у смисао и 

љепоту онога што је оживљавало пред његовим очима док је вјештим покретима 

прелазио црним мастилом преко дјевичанске хартије. Ходао је забаченим улицама, 

окретао лице вјетровима, прелазио мостове и сједио сам на зеленој трави топлог 

љета. Никада се није претјерано везивао за људе и баш због тога у животу није 

могао да оствари искрене и дубоке везе које се рађају изненада јер се плашио 

могућег губитка.  

  Прошла је и трећа година како је завршио студије, а није могао да пронађе посао 

чему се негдје дубоко у себи искрено радовао јер је могао да ужива у књигама, 

пише свакодневно и зарађује како зна и може. Али, као што обично у животу бива, 

велика одлука је дошла изненада и бољела кратко – нађен му је посао. По други пут 

је његов живот одређен без питања и образложења – нијемо је радио оно што се од 

њега очекивало. У град се тада доселио богати Нијемац који је отворио велику 

фирму за увоз и извоз намјештаја, а игром живота Н.-ов тетак је познавао човјека 

који је био задужен за примање радника, тако да је ствар брзо ријешена.  

Почео је да ради на мјесту помоћника шефа економског одјела и зарађивао је 

довољно да помаже мајци која није жељела да пређе у град ни када се сестра удала 

за официра и одселила у Енглеску. Временом је усавршио своје вјештине и био 

унапријеђен  што  му  је  омогућило  да  ради  под  мањим  притиском,  али  ипак 
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контролише и управља свим сегментима његовог одсјека. На послу је важио за 

строгог, али поштеног и праведног радника који задовољава очекивања и никада не 

прави велике пропусте.  

  Након неколико година, умрла му је мајка и остао је потпуно сам јер је сестра 

ријетко долазила и само повремено се јављала. Стару породичну кућу није продао, 

али никада није пронашао снаге да поново посјети све оно што га је везивало за 

племените успомене. Н. никада није ни могао ни желио да заборави године које је 

провео у свом родном мјесту, тугу живота, али и велики спокој који се крио у 

сваком његовом покрету и погледу. Јер, без обзира на бол и патњу, никада није 

одустао од среће и велике љубави према ријечима. Понесен разочарењима, одустао 

је од жеље да издаје своја дјела, али није заборавио шта су ријечи и колико значе. 

Помагао је младим људима који су жељели да остваре снове сличне његовима, био 

признат и цијењен у свакој библиотеци због великодушности и неријетке новчане 

помоћи. С обзиром да се никада није оженио, желио је да у дјеци коју је познавао 

пробуди љубав према писаној ријечи, а када би околина почела да се захваљује на 

добрим дјелима, одговарао је кратко и смирено: 

  - Хвала животу и небу које је мени омогућило да у мору суровости добијем 

прилику да другима покажем шта су књиге значиле у мом животу и колико спокоја 

спава на бескрајним страницама. Ријеч је, пријатељи, јача од свих окова бола и 

великих животних несрећа. 

  Након тога, окретао би се и спокојним корацима одлазио до свог стана у којем је 

још увијек писао, стварао и удисао ваздух минулих снова. И само понекад, као у 

овом кишном дану, дозвољавао је да га успомене у потпуности обузму. Желио је да 

се повуче у пензију, препусти старости и докаже људима у фирми да је дошло 

вријеме да занемаре његов углед и значај и нађу младог човјека који ће заузети 

његово мјесто и уживати у бројкама како он никада није. Ни старост ни костобоља 

нису га спријечили да одлази на књижевне вечери и отварања нових библиотека.  

Прву трећину дана он је био истакнути економиста, а након тога почињао је његов 

најиксренији и најисправнији живот. У раскошном стану чекала га је Милица, 

госпођа у педесетим годинама која је била задужена за одржавање великих 

просторија и Н.-ових квалитетних одјела. Такође, увијек га је дочекивала са 

дневним новинама и шољом чаја од јасмина и дозвољавала да у миру заборави све  
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потешкоће тог дана. Она је представљала његову трајну спону са реалношћу и 

једину особу коју је заиста посматрао као значајну личност његовог живота. 

Цијенио је њену смиреност и никада међу њима није било љубави иако је она 

провела живот сама, јер су посмтрали једно друго очима супротности, али и 

великог прихватања. Н. је мало говорио, а када је почео редовно да посјећује 

љекаре због тупог бола у костима, који га је и ово јутро пробудио, у потпуности је 

изгубио потребу да одржава привидну везу са свијетом.  

  За вријеме вечерњих шетњи крај ријеке дуго је размишљао о свом животу, свим 

недаћама, али и добрим тренуцима. Маштао је често о себи другачијем... 

 

...све док га из привремене изолованости није извео звук воза који је стигао на 

станицу недалеко од парка у којем се задржао већ сат времена. Када је отворио очи, 

пред њим се развијала густа магла и киша је падала у тешким налетима хладноће. 

Када је устао, осјетио је како му бол у ногама тупо поиграва, а помисао да је 

закаснио на посао није много узбуђивала његов унутрашњи свијет јер је знао да ће 

мало ко да замјери кашњење њему, који је свој живот провео у тој фирми и дочекао 

безброј младих нараштаја. У том неизвјесном тренутку угледао је поново пред 

собом кућу са дрвеном оградом, икону породичног свеца, мајку која тихо плаче 

када вјерује да су дјеца заспала и дуње комшијског дворишта. Пратио је трагове 

јоргована, а стигао на одредиште које је покривала хладна јесења магла.  

  У џепу капута је пронашао пјесму коју је написао синоћ кад се вратио из 

позоришта:  

 

Немој дирати ријечи, 

Када зора прогледа и 

Дотакне трепавице суза.  

Стани и осјети прошлост 

Јер трајати значи стално губити.  

Птица дозива прољеће и 

Својим крилима нестаје у јесени.  

Ћути о љепоти јер осјећам вјетар јутра 

И жалим за својим часовима.  
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Немој дирати ријечи када 

Усне пожеле да се пробуде.  

Прикован за сузу, трајем и нестајем 

У старој библиотеци 

 

  Дубоко је удахнуо загушљиви ваздух и ушао у топлу зграду. Оно што је остало 

иза њега никада се не враћа, а сваки неодсањани сан боли као мисао о недостижном 

и изгубљеном. У огледалу канцеларије угледа свој лик на сасвим нов начин – црне 

очи су сијале иза округлих наочара, сједа коса је падала преко великог чела и црно 

одјело је свему давало осјећај свечаног и узвишеног. Још само тренутак живи 

успомена на безбрижно трчање по покошеној трави раног прољећа и смијех 

бијелих загрљаја дјечије маште, а онда већ јасно чује младог запосленика пред 

којим је блистава будућност:  

  -Господине Н., састанак је почео прије сат времена, да ли је све у реду? 

Сасвим хладно оживљава одговор: Све је у реду, задржао сам се у банци.  

  Слагао је да би заштитио успомене које га чине живим. Јер, о најискренијем и 

најљепшем се никоме не прича, а Н. ће поново да живи своје снове када се врати у 

стан међу хладне али магичне књиге.  

  У животу сваки човјек наизмјенично губи и добија, а ријеч заиста јесте јача од 

свих окова бола и животних несрећа.  
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Црно-бела фотографија 
 

Стојановић Ивана 

Власотинце, Србија 

 
Велика, стара липа са својим великим, тамним листовима и ситним белим 

цветићима правила је тешку хладовину испред старе сељачке кућице. Испод липе 

налазио се мањи сто са столицама, окреченим у бело, као што је и кућа. Мала 

тераса била је препуна мушкатли у црвеној боји. Када бисте ушли кроз зелена врата 

нашли бисте се у маленом ходнику опремљеним једном посудом и бокалом воде за 

прање руку, а поред је висио мали пешкирић. Лево од врата је била гостињска соба, 

увек проветрена, право мали шпајз са посуђем окаченим о бели зид и са великим 

столом за спремање, а десно је била дневна соба. У њој одмах поред врата налазио 

се стари шпорет на дрва, до њега су била поређана два кревета у којима су спавали 

родитељи и двоје деце, па велики трпезаријски сто између два прозора. Поред 

прозора био је мали креденац. У њему су стајале чаше и шоље, уредно обрисане и 

сложене. Изнад стола висила је повећа црно-бела слика са венчања. Младожења 

насмејан, са великим брковима, у црном оделу са белом кошуљом и рузмарином 

закаченим за сако. Млада у белој бунди и белој венчаници, симбол њене чистоте. 

На глави носи белу капицу испод које вири црни прамен. Њене усне су у широком 

осмеху, а очи јој узвикују „Срећа!“ 

*** 

„Синко, па ли гледаш туј слику?“, упита старица промуклим гласом свог сина. 

Њено лице више није било као на слици. Сада је било изборано свим њеним данима 

и бригама у животу. Исписивало је историју једне жене, једног живота који је био 

поклоњен својој породици и њиховим потребама и жељама. На глави није било 

беле капице, већ црне мараме, а испод ње није вирио црни, него бели прамен косе. 

Једино су очи остале исте. Иако су биле навлажене сузама, у очима ове старице се 

видела срећа што после пет године види свог сина, а из дворишта чује цику и смех 

својих праунука.  
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„Па које ћу, мамо... Кад гу гледам, сетим се кад смо били малечки с Милицу. С'д гу 

нема ни она, ни татко.“, рече старичин син Мирослав. Како је стаjaо поред слике 

оца, јасно је могло да се види колико личе. Имали су исте бркове, исто овално лице, 

само што Мирослављева коса није била у потпуности црна, већ је била прошарана 

белим власима. 

„Нема ги, сине. Нема ги, и неће се ни врну више.“, рече старица и обриса очи из 

којих су сада текле крупне, тешке сузе. Мирослав загрли своју мајку и обриса јој 

сузе. Баш у том тренутку утрчаше два дечака плаве косе и тамнокоса девојчица. 

Дечаци су били синови Мирослављеве старије ћерке, а девојчица кћи 

Мирослављевог сина. Деца су осликавала своје родитеље у потпуности. Била су 

спој њихове васпитаности, живахности и радости, спој њихове мекане косе и 

оштрих погледа из којих је севала храброст.  

„Шта је било, децо? Откуд сад сви одједном?“ 

„Деко, Дуња неће да се игра са нама жмурке!“, рече млађи дечак Алексеј.  

„Није тачно!“, успротиви се мала Дуња и подиже свој мали носић. „Само хоћу прво 

да се играмо доктора па онда жмурке.“ 

„Ето вам, видите да хоће.“ 

„Лаже. Увек тако каже, а када дође ред на нашу игру, она каже да се уморила.“, 

додаде старији Николај. 

„Па ви се играјте сами, а она кад се одмори ће дође. Може ли, ћеро?“, упита 

старица, радосна што опет чује дечје расправе у кући. 

„Може!“, повикаше сви углас и изађоше из куће. 

„Занимљиво им овде, сине. Добро што си ги довеја. Жал ме што и Милан и Марија 

несу могли да дођу с жену и мужа.“ 
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„Па волели би и они да дођу, мамо, ал' које ће кад раде.“ 

„Знам, сине. Ако, нека раде, они треба да очувају овуј дечицу. Ми смо наше 

одрадели, с'д можемо да одмарамо.“ 

„Баш такој. Ћу идем ја малко да се промајем, а ти припазуј децу.“ 

„Не секирај се, иди слободно.“ 

Мирослав се осмехну својој мајци и изађе из куће. Изашавши напоље, осетио је 

свеж мирис летње вечери. Липа је мирисала својим дивним мирисом, славуј је 

негде певао, а деца су се играла и заборавила на малопређашње свађе. Све то 

подсетило га је на његово детињство, када се играо са својом сестром и оцем. 

Прошао је уском стазицом обраслој у трави и нашао се на ливади иза куће. Некада 

је ту доводио овце са сестром. Он би се, као старији, исправио и будно мотрио на 

стадо, док би његова мала сестрица трчкарала около и брала цвеће. Сада није било 

ни стада, ни сестре. Остала је само ливада са својим цвећем и птицама. Нико није 

газио траву и брао цвеће, нико није слушао птице. 

Сунце је било на заласку и свуда око себе бацало је своју црвену боју. Густи црни 

четинари су правили сенку испред себе у долини, а иза њих као да је горео велики 

пожар. Небо је просипало ватру около и палило ваздух. Ветар, загрејан ватром 

сунца, дувао је тако топло у лице Мирослава и палио му образе и врат. Дубоко из 

долине чуло се клокотање потока, а свуда по ливади биле су се просуле дивље 

јагоде. Мале, црвене бобице издвајале су се из зелене траве. Мирославу их је сестра 

брала и доносила у маленим ручицама. Он би их затим полако стављао у уста и 

полако жвакао, не склањајући поглед са стада. Када би их појео све, малене ручице 

би остајале обојене црвеном бојом и високо подигнуте ка небу, тражећи нијансу 

ватре на небу, која би се слагала са бојом на њима. Када би се ватра на небу скоро 

угасила, брат и сестра би отерали стадо у тор, а затим би сишли у долину на поток. 

Напивши се хладне воде, која је изгледала као да никад није видела ватру на небу, 

вратили би се кући певајући и причајући бајке. 
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Сунце је на небу већ било потпуно зашло, а на небу су се појавиле мале звезде. 

Сијале су као дијамантске минђуше у црној коси Мирослављеве жене, које јој је он 

направио. Сада није било ни његове сестре да му прича измишљену бајку, ни 

његове жене да му стисне руку, благо му се насмеши и отера све проблеме. Обе су 

отишле, винуле се попут птица и остале високо горе, а њега оставиле самог. 

Мирослав није појео ниједну јагоду, нити сишао да се напије воде са потока. Стајао 

је усправно као да је стадо испред њега, а његова сестра ту поред и бере јагодице. 

Али, није било ни стада, ни сестре. Јагоде не би биле исте уколико би их он убрао, 

нити би вода имала исти укус уколико би је сам пробао.  

Сова, која је гласно захучала и пролетела толико близу Мирослава да је осетио 

померање ваздуха, пренула га је из далеких мисли. Била је већ касна ноћ и 

Мирослав је пошао кући. Испред је горео мали фењер, осветљавајући терасу и 

неколико грана липа. Све остало било је црно. Мирослав је угасио фењер и ушао у 

кућу. Видео је да деца већ спавају у гостињској соби, па се упутио дневној соби, из 

које је долазио мали зрачак светлости. Мала свећа бацала је светлост на слику 

Мирослављевих родитеља. Стара мајка седела је на столици за трпезаријским 

столом и чистила пасуљ.  

„Синко, врну ли се? Деца једоше и легоше. Одма' се успаше, изморила су се данас.“ 

Мирослав само климну главом па седе поред мајке. Гледао је њено старо лице, чија 

је једна половина била осветљена светлошћу са свеће, а друга у тами. Мала свећа се 

трудила да осветли што је боље могла и да не допусти да се тама ушуња унутра. 

Мирослав је мислио како би, и кад би се свећа угасила, очи његове мајке осветлиле 

просторију. Да је и сестра бар ту... 

„Које ти је, сине?“, упита га старица, подигавши поглед и видевши његово 

забринуто лице.  
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„Ма ништа, мамо. Размишљам како је било некад. Сећаш ли се кад ја и сестра 

дођемо, а ти и тата ни чекате с вечеру, па сви лепо једемо, па се после шалимо и 

смејемо по целу ноћ?“ 

 

У старичином очима сину једна суза, и Мирослав помисли да ће сада осветлити 

целу кућу, не само ову собу. Међутим, како је брзо дошла, тако је и нестала. 

„Синко, све је тој било лепо. Ама, они ги више нема и неће дођу! Немој се замараш 

с тој и да се секираш. Ако ће се сећаш за сестру и татка, ал' немој се много 

секираш. Тој ги неће врне. Ти с'д треба да мислиш на твоју децу и унуци. Бог те 

благословија с паметну децу и сад ти треба да им показујеш пут и упућујеш ги. Ако 

они буду добри људи, и ти ће нађеш твој мир и татко, сестра и жена ће ти буду 

задовољни, куде да су. Ако се врташ у оној које је било, ништа неће направиш.“, 

рече старица и чврсто стеже руку свом сину. 

„Добро, мамо.“, рече Мирослав и насмеја се снажном стиску своје мајке. 

„'Ајде с'д да спијемо.“ 

Мирослав је легао у свој кревет, који је некада делио са сестром, и готово да је 

могао да осети мирис њене косе на јастуку. Мајка је угасила свећу и у соби наста 

мрак. 
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Повратак 
 

Јечменица Милица 

Београд, Србија 

 
На село је почео да се спушта сутон када је писмо стигло. Очекивао га је, али су му 

колена упркос томе заклецала, а телом се пронео дрхтај када му је јављено да га је 

коњаник донео.  

Знао је шта пише у писму, знао је и можда је то био разлог због којег је толико 

оклевао да га отвори. Напади су у последње време бивали све чешћи и све жешћи. 

Неколико села на западном делу земље је било спаљено до темеља, они који су 

преживели бејаху поробљени или стављени на најстрашније муке. Да, Јанко је знао 

шта пише у том писму. Данима је слушао приче о томе како велики цар скупља 

војску за коначно суочавање са крвожедним Османлијама. Време је пролазило, а 

неотворено писмо је и даље чврсто стезао у руци, замишљено гледајући у даљину. 

Слике дотадашњег живота пролазиле су му кроз главу испредајући сопствену 

причу. Мислио је о оцу кога више нема, о мајци која је остала сама са нејаким 

сином и две кћери. Отац је био властелин, један од миљеника и блиских саветника 

великог цара. Када је умро, покошен чудном, подмуклом болешћу која је наишла 

брзо, а однела га још брже, оставио је велико имање својој жени и деци, велики 

број слуга, поља и пашњака. Да, заиста, Јанков отац је био способан човек. Читав 

свој живот Јанко се трудио да се угледа на њега, да упије макар мало од оне очеве 

мудрости и сталожености. Било му је дванаест година када је отац заувек отишао. 

Десет година касније, Јанко и даље није могао да заборави очеве последње речи 

упућене само њему: „Воли и брани! Чувај своје и не дај никоме ни по коју цену. 

Запамти да ће доћи тешка времена и да мораш бити човек.“  

Мислио је он и о њој, којој се обећао давно и само чекао тренутак када ће стајати уз 

њега, коначно његова. Дафина. Зато није могао да отвори писмо. Знао је, да ако то 

учини њих двоје можда никада више неће имати своје време. Међутим, очеве речи 

бејаху снажне у његовој глави и он разби печат на писму. На пожутелом 

пергаменту стајаху цареве речи написане писаревом руком: „Витезови! Браћо, 

пријатељи,  у  овај  зао  час  послах  по  вас  позив.  Нељуди  и  крволоци,  убице  и  
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разбојници већ годинама харају по крвавој земљи мојих и ваших предака. Ломе и 

руше тешком муком стечено. Отимају и богатоме и сиромаху. Одводе и 

поробљавају. Смеју нам се, а планине страшно, страшно одјекују од њиховог 

смеха. Време је, браћо, да им помрсимо конце. Да истерамо гамад са своје груде и 

заштитимо мајке и сестре, нејач сопственог рода. Последњег дана овог месеца ћемо 

поћи да се ослободимо окова. Уз Божију помоћ!“ 

Згужвао је писмо и кренуо ка кући. Мрак се већ спустио и имање је заспало, али је 

једна свећа и даље горела. Знао је да га мајка чека и пре него што је закорачио у 

кућу. Приметио је да јој је лице потамнело од бриге, као што је он чекао царев 

проглас, чекала га је и она, потајно се надајући да ће њеног јединог сина заобићи 

царева заповест. Ноћима се уз свећу тихо молила и плакала. Чим га је видела, знала 

је да јој молитве нису услишене. Са тешким уздахом му је пришла: „Сине, јеси ли 

гладан? Треба ли ти нешто?“ „Не треба мајко, врати се да спаваш.“ 

Ту ноћ није спавао. А како би и могао? Чекао га је сусрет са Дафином. Како да јој 

каже да морају још да чекају? Како да јој каже да можда неће ни дочекати? Јутро је 

дошло пребрзо. Прескочио је сусрет са мајком и сестрама на доручку, наредио је да 

му се оседла коњ и без речи кренуо до Дафинине куће. Чекала га је. Видео је то из 

даљине. Неочешљана и ненаспавана, деловала му је никад лепше и никад даље. 

Знала је шта је дошао да јој каже. Већ данима се спремала за сусрет. У рукама је 

држала извезену кошуљу окупану сузама. Загрлио ју је без речи. Чини се да су се 

сатима гледали без речи. Знали су обоје да речи ту неће вредети, јер ни једна не би 

могла да објасни тугу и чежњу.  

Следеће јутро је био спреман да крене. Опростио се од свих, безброј пута климнуо 

главом на мајчино „Чувај се“, загрлио сестре по стоти пут, са празним погледом. 

Испод свог одела носио је кошуљу коју му је она дала. Веровао је у њу као у 

амајлију. Дуг је пут био до царевог града, а све мрачније мисли су га обузимале. У 

неком кутку су се вртеле очеве речи, тако добро урезане да их никад не заборави.  

Дочекан је са осталим витезовима уз највеће почасти, међутим, ништа од тога није 

примећивао. Свет му је постао магла. Примио је своја наређења и обавезе, а све му 

се чинило да је то заправо неко други. Отишао је у своју одају и чекао сутрашњи 

дан, онај који је требао све да промени. Сунце се таман дизало као знак новог дана, 

а он је са осталима већ био спреман  у  дворишту.  Визир  му  је  био  спуштен,  коњ  
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оседлан, а барјак се виорио на лаганом ветру. Велика част да га носи, припала је 

управо њему. „Отац би био поносан“, прошло му је кроз главу. Знао је да мора да 

држи главу високо, мисли бистре, а поглед оштар. Упркос томе, није могао, а да не 

помисли шта би могао да изгуби, чему се можда неће више вратити. 

И пођоше. Пут беше неуредан. Прашина се дизала високо, високо под топотом 

њихових коња, не дозвољавајући им да дубоко удахну. Људи бејаху тихи. Ноћ пре 

тога, весело су јели и пили, гласно причали и проводили се. Али им је осмех сишао 

са усана, а у срце се уместио песме уселио студени камен страха. Копита су 

одјекивала по друму. Барјак се виорио, а звезде су се појављивале једна за другом 

када су коначно стали да се улогоре у једној котлини. Знали су да су зулумћари на 

само пар километара од њих и да ће место где сада стоје неминовно постати место 

велике битке. Шум реке се чуо у даљини, заједно са откуцајима десетина хиљада 

срца звучао злокобно. Полегаше. Из првог сна га је пренуо зувук ударања у добош 

и гласови људи. „Овде су! Овде!“ Неко повика. Уплашен, изађе из шатора и тек 

онда примети ватру која је буктала око њиховог логора. Топот коња у даљини се 

чуо све јаче и јаче и он схвати да је време дошло. Прекрсти се тихо и пољуби крст 

око врата. Почело је. Врисак се чуо свуда, бубњао му је у глави маглећи му вид. 

Призор пред њим се толико убрзано мењао, више није разазнавао коња од човека, а 

камоли свог и туђег. Врисак је бивао све гласнији док коначно није схватио да је он 

тај који вришти. Покушавао је да види где је цар, око њега су текли потоци крви 

док је замахивао мачем и покушавао да се пробије кроз гомилу. Свет се претворио 

у вртлоге метала и крви. Грозни звукови пробијања меса чули су се одасвуд. 

Њиштање коња помешало се са вриштањем људи. Јанко се изгубио у мору крика. 

Оштар бол пропарао му је тело и коначно је пао у сан. 

Чинило му се да пада бескрајно дуго. Није осећао тло под собом па је помислио да 

мора да лети. Капци су му били тешки, претешки. Покушавао је да се натера да 

одтвори очи, али изгледа да те очи више нису његове. Нешто га је голицало по 

лицу. „Коса“, помислио је, „мирише на брескве и ваздух. Дафина? Јеси ли то ти?“ 

Ветар је завијао и чинило му се да је чуо нешто. „Поцепао си кошуљу“, прекорно је 

одговарао толико познат глас, „шаре се ни не виде од толике крви. Ох, превише, 

превише крви!“ Трудио се да одговори, али глас га је издавао: „Где си? Не видим 

те! Молим те, приђи ближе.“ Ветар је хучао. Осетио је топао додир на  челу и  лице  
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му се извило у неку гримасу, покушај осмеха. „Дођи, врати ми се.“ Глас је бивао 

све тиши. Није могао да се помакне. „Где си? Где си?!“ Паника у његовом гласу је 

била очигледна, а он више није могао да чује тај познат, тако мио глас. Заплакао је. 

Топле сузе натопише његово лице и он коначно отвори очи. Смрт је била свуда око 

њега, знао је то и пре него што је сагледао призор око себе. Раскоомадана тела 

лежала су свуда око њега, јечање је долазило са свих страна. Унакажени, људи су 

покушавали да се саберу. Схватио је да лежи ослоњен о леш сопственог коња. Није 

могао да се помакне. Све му је деловало пусто и изгубљено, а онда опет у глави 

зачу шапат, толико тих да га је замало пропустио: „Дођи, врати ми се!“   

Сунце је скоро зашло када је заувек заспао. Топот коња чуо се у даљини. Ветар је 

завијао. 
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Одрастање 
 

Бодор Вук 

Бањалука, Босна и Херцеговина 
 

Сунце на измаку је скупило таман толико снаге да освијетли дјечака који је 

шутирајући каменчић, са рукама у џеповима, шетао крај улице. Аута која су 

тутњала крај њега личила су му на неког тројанског коња којег је видио у исхабаној 

књизи историје док је расијано слушао учитеља. Ходајући тако размишљао је да ли 

кад помијешаш плаву и жуту добијеш љубичасту или зелену и замршен у том 

непрекидном кругу није ни примјетио како је једна дјевојчица тихо доскакутала до 

њега, загледајући му у џепове. Како је подигао главу, тако му је поглед склизнуо на 

њу и он је стао изненађен као ухваћен на злодјелу. Дјевојчица је мирно извадила 

његову руку из џепа и почела да је разгледа као експонат, час је окрећући, час 

проницљиво издвајајући прсте. Стајао је затечен, у благој невјерици помијешаној 

са очекивањем великог обећања. Напрежући се да нешто каже, успио је само да 

измуца питање:  

 

-“Шта то радиш?” 

 

Није га чак ни погледала. Тобоже проматрајући још мало, изјавила је зналачки и 

непоколебљиво:  

 

-“Вољела бих нацртати твоју руку.” 

 

Није ни изустио одговор, а већ је осјетио како га нека натприродна сила тјера да 

прати њен мирис, носећи га као мекани талас и претварајући га у њену сијенку. 

Прошли су крај игралишта гдје га је пар другара поздравило ужурбано, заокупљени 

својом игром, а он им је само узвратио благим и нервозним осмијехом. Довела га је 

пред један пањ на коме су били разбацани папири, неки чисти, а неки ишарани и 

расуте масне бојице као разбијена  дуга,  већина  напола  изломљена.  Дохватила  је 
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папир који је био на земљи, са цртежом слона и полумјесеца и окренула га на чисту 

страну. Полживши његову руку на папир, малкице је исплазила језик и почела да је 

контурише. Како је осјетио топлину њене руке на својој, у глави му поче шаролики 

ватромет и он чу наранџасти оркестар. Крв му се попут гејзира попе од пете до 

врата и осјети како га кољена издају као кад се нагне преко балкона. Срце више 

није куцало у грудима, како су га учили у школи, него се чаробно попело у грло и 

крало му ваздух и ријечи, тјерајући га да штуца, док му се рука тресла и знојила као 

у грозници. Чинило му се да је вријеме као вода која се заледила баш у том 

тренутку и никако да прође, док кроз вашарску буку у глави није успио само да 

распозна ријечи: 

 

-“Ето га, завршила сам!” 

 

Као ошамарен, нагло пробуђен из бајковитог сна, блиједо ју је погледао, док је она 

упоређивала своју руку са његовом на папиру. Одједном је усмјерила главу у 

страну и живахно отрчала за лептиром. Он је остао као укопан и пријатно немоћан, 

помисливши да је то оно што старији називају љубав.  
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Несаница 
 

Благојевић Кристина 

Београд, Србија 

 
Тако пробдим скору сваку ноћ. Од како је мајка умрла. 

Како сам био најмлађи, узе ме к себи моја баба. Сваке је ноћи, од мајчине 

смрти, богорадала нешто, пред сликом наше крсне славе. 

Престоји тако по читаву ноћ пред иконом, нешто говорећи. 

О, да! Ти њени шапати у гробном мраку, јачи су од молитве. 

Расплаче ме помисао на њих и њихов звук. Згужвам се у постељу и тихо 

јецам. Престрави ме њена скаредна силуета пред светачким лицем и ја напросто 

премрем. Заледе ми се образи, стегне ми се грло, од тога ме заболи цео врат, утрну 

ми руке, сакривене међу ногама, да ми буде топлије, ознојим се под пазухом, а 

слане сузе и лепљиве слине лижем. Избацим језик из уста што више могу, онако 

као када покушавам да њиме дохватим нос, па полижем све слине и сузе, јер не 

смем рукама да их обришем да не бих мрдао, нити да их ушмркнем назад у себе, да 

гласа случајно не бих пустио. 

А она се, сирота, само моли. И све убрзаније дише. Не умори се. 

Мрка соба пулсира око мене. Сломи се свака кост у мени. Оним рукама тако 

силно притегнем мошнице да сате сутрадан проведем чучећи над лавором хладне 

воде, мучећи се да се икоме не прикажем. 

Готово увек останем без сна. Деси се да га тек пред зору, како да дан почне 

да се пробија, ухватим само мало. Али и то... готово никада... 

 

Али, старица је знала да, будан, посматрам њу. Чуљим уши да разазнам речи 

које свецу дошаптава. Слушао сам како ми мајку помиње, мене куди, њу куне што 

ме је самог са њом, несретницом оставила. Страшне су и њене сузе; али ја сам увек 

некако више себе жалио. Плашиле ме те незнане, светачке параде по соби; плашиле 

ме њене мукле речи. Увек би помињала како је земља тврда а небо високо. Највише 

је то понављала, земља тврда.... а небо високо... 

Небо високо... 
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Земља тврда... 

Веровао сам да ме не воли, да на мене врача, због мене све куне. 

 

Сметало јој је што ноћу не спавам. Викала би како ни тада немам мира! Бар 

да заспим, па се можда и не пробудим! Е тако би викала! Још ме називала 

проклетником, несрећником, распушетном багром! 

 

А онда је једног дана, држећи нешто сјајно попут оштрице, ушла у собу где 

се налазила икона. Тамо где смо спавали. Видео сам како читаво јутро премешта 

нешто под кецељом. Нисам знао шта је намислила. Ушао сам за њом, провукао се 

поред врата, која није добро затворила и видео је како клечи и гура нешто под 

кревет. И прича! Она нешто прича! Тешко дише, онако пресавијена и гура руку под 

кревет! И прича. Тражи од ђавола да јој нешто врати. Каже му да се поигра са тим 

па да да јој врати. 

„Поиграј се ђаволе па врати, 

Овој кући, никада не сврати...“ 

Када се наразговарала са ђаволом, устаде, очисти сувим рукама, колена и 

просто претрну када се спази како чучим поред врата и шмркћем сузе! 

-Их, гори си ти од њега! Рече и изађе напоље. 

Нисам дуго након тога пожелео да устанем са земље и помакнем се од 

хладних врата. Пошто исплаках све сузе, за тај дан, и оне што су се преко ноћи 

купиле и све остале, отпузим до кревета. Завучем прљаве руке и извучем те ђавоље 

играчке. На четвртастом огледалу, умазаном отисцима њених отечених прстију, 

стајале су маказе, раширене, тако да оштрице додирују ивице огледала. 

Гледао сам то, на поду! Чини ми се да ништа о томе што сам пронашао, 

нисам мислио. Мислио сам о њој, старој жени, о мајци што ме оставила, о 

ђаволима. 

И некако ми постаде драга слика свеца, што је упро поглед у мене. 

 

Када је после много времена ушла у ту собу, ја сам спавао на поду! Осетио 

сам своје прво буђење! Пробудио ме њен плач, нем и прежалостан. Подигла ме 

мученичким  рукама  и  рекла  ми  да  огледало  и  маказе  више  никада  одатле  не  

54 



померим. То се, говорила је, намести деци под кревет када ноћима не спавају. То, 

убија ђавола, отима му туђе снове што их је покрао. Каже, да се ђаво уплаши свог 

лика у огледалу, исече се од страха маказама и заборави покрадене дечје снове. 

 

Извела ме из собе и наместила да седнем поред пећи. Довукла је до мене 

лонац пун воде, из пећи извадила жара. Наредила ми да се нагнем над воду. Криви 

одраз мога лица, учини ми се толико мио. Подсетио сам се своје мајке. Дође ми 

толико тешко, да само што не заплаках. Она баци жар у воду и подиже суве руке 

небу. Жар је прштао и цврчао док сам ја удисао дим и чађ што је избијао из лонца. 

-То сам ти ја сине, сад, погасила мало воде. Нека још и то пробам, па ће 

сигурно све бити како ваља. Даће добри Бог и Свети Никола! 

 

Увече се помолисмо заједно. Стојим уз њу и гледам свеца, нетремице. 

Мислим у себи, како је добар и леп, па ће ми сигурно помоћи. Чујем како покрај 

мене игра њено млохаво тело, па све нешто титра у њеном једва чујном гласу. Чини 

ми се како она верује у њега и њене магије. Чини ми се да ћу одмах заспати. Чини 

ми се да све чујем ђаволе како одлазе... нема их више...све ми се нешто чини... 

-Ја заврших молитву... 

-А ти онда лези па спавај. Ја да прозборим још коју, па ћу и ја. 

Увучем се под јоргане, ставим руке, међу ноге, стиснем песнице, зажмурим 

и јако стиснем очи, надајући се да ћу тако пре заспати. 

Не осетих када је легла поред мене. Целу ноћ не осетих ништа. На махове су 

ми се мантали по глави некакви ђаволи, али све кроз сан. Само кроз сан... 

 

Друго моје, природно буђење! 

 

Никада је више нисам видео како ноћу разговара. 

Увек бих заспао не знајући ни сам када и како. Знам да ме ујутру ништа не 

би болело. Знам да је њен поглед од тада био мирнији и даље пун туге и горчине... 

Ја сам спавао. То је једна чудна ствар. 

Чим додирнем постељу, опустим и руке и ноге...и све буде завршено. Ја 

просто, почнем да спавам!! 
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Црвена Ружа из Црне Земље 
 

Кркљеша Тијана 

Бањалука, Босна и Херцеговина 

 
Црвена Ружо, можда си давно изгубила чар ,али ја те се радо сјећам. Дошла 

си непозвана, чини ми се заједно са мном и показала ми се у првобитном сјају баш 

онда када је било право вријеме. Спознала сам твоју љепоту срцем, а то је велики 

подвиг.  

Са разлогом се сада питам: Зашто те заборависмо?  Црна Земља те прогута, закопа 

твоје коријене дубоко, а сјеме твоје дуго не даваше живот. 

Да, добро чујеш! Ми,охоли људи, без много љубави, онемогућили смо твојој дјеци, 

што расту из живота твог, да наставе тамо гдје ти стајеш. Уништили смо једни 

друге, а онда и љубав коју представљаш. Ех, Црвена Ружо, радо те се сјећам... 

        Сјећам се, носила си плашт који је покривао и мирио посвађане, опојним 

мирисом убијала си мржњу, а боја твоја одузимала је дах и приморала нас да 

продремо до свог срца да те пронађемо. 

Сјећам се, била си симбол помирења. Момак те је увијек носио својој дјевојци и 

мирили би су се, Ружо. Заиста си била непроцјењива. 

Да ли сам ти већ рекла да си промијенила мој живот из коријена? Па јеси... 

        Ледног октобарског јутра, била си са мном у соби гдје је мајка моја чекала 

нови живот. Ти си сигурно знала колико сам силно жељела брацу. Сигурно си 

знала... 

Морала си знати. Иначе ме не би учинила тако неизмјерно срећном. Хвала ти! 

Знаш ли коме сам те тада поклонила? Мајци. То је био знак дубоке захвалности и 

љубави. 

Обавила си ме радошћу и испунила мој самотни дух. Знаш ли шта управо чиниш? 

Пишем, спомињем те, читам ове странице и ти си опет ту. Непредвидива си! 

Чиниш чуда, Ружо! Слушај ме сада и буди стрпљива. Нека одступе од мене они 

који тебе не желе. Обећај ми да нећеш плакати. Доста си суза узалуд пролила. 

        Црна Земљо, пажљиво слушај! Ти која не познајеш љубав, одбацујеш Црвену 

Ружу и одузимаш јој право да уједињује нас разједињене. Твоји становници је више  
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не познају. Онда када си закопала ратне сјекире, ниси пустила сјемена Црвене 

љепотице да оживе. Чудно,зар не?  Да ли ћеш икада моћи?  Погледај, Црна Земљо, 

сви говоре ,,мир,мир'', а мира нема, нема ни љубави. Не осјећаш ли да је нешто 

рђаво?  Заборавила сам, ти не осјећаш. Хладна си,црна...Нема искрица љубави у 

утроби твојој.  

Преобрази се, учини то! Промијенимо се, људи! Црвена Ружа би била опет поносна 

на нас. 

         Када би је сви упознали и сагледали љепоту њену срцем, да ли би било конца 

нашој срећи. Свијет би био боље мјесто за живот, без лажи, превара и прељуба. 

Међутим, ту срећу да спознамо љубав имају само одабрани, они који ћуте очима, а 

причају срцем. Такви је увијек проналазе. Црвена Ружа из Црне Земље...Познајете 

ли једну такву? Једну која је промијенила животе? Једну чијa је љепота мила 

очима, а срцу тешко докучива? 

Причала ми је Ружа како свако од нас носи једну у себи, само је морамо пронаћи. 

Причала ми је, јер сам је упознала, упознала сам љубав. И знате шта још?  Одмах 

послије разговора са њом, положила сам лагано једно сјеме њено на најљепше 

мјесто у мом врту и рекла: Црна Земљо, молим те,пружи јој уточиште. Она без тебе 

је ништа, без ње ми смо Нико.  
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Белешке... 

Конкурс за најлепшу песму и причу (2016) 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Честитамо свим учесницима!  
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