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ЋУТАЊЕ ЈЕ ЗЛАТО?

Чим се човјек роди, живот га 
зароби, набаци му велики са-

мар и тешке окове. И тако нато-
варен, тумара кроз живот, све 
док му смрт не дође за врат…

У почетку, сви у породици се 
радују да дијете што прије про-
хода и да проговори. Али, кад 
проговори, одмах почну забра-
не: Ћути овом, ћути оном… 
Ћути, слушају ђед и баба, ћути, 
чуће мама и тата. Срамота, шта 
ће рећи родбина: стрина, тет-
ка… (стричеви, мање-више). Kад 
се роди млађи брат или сестра: 
опет ћути, видиш да спава, ћути, 
пробудићеш дијете.

Kад пође у школу, опет забра-
не: ћути, чуће учитељ, ћути, како 
те није стид, шта ће рећи настав-
ник. У средњој школи: ћути, слу-
ша професор, ћути, како те није 
срамота због друге дјеце… На 
факултету, поготово: одрастао 
си човјек, пази како се понашаш 
пред професорима, пред колега-
ма, ћути…

Да би се додворио дјевојкама, 
мораш да пазиш како се пона-
шаш у женском друштву: пази 
шта причаш, пази како се изра-
жаваш. Гледа те “свијет”. Kад се 
ожениш: не смијеш „свакако“ са 
супругом, пази како се опходиш 
према њој. Kако те није срамота, 
не смијеш тако пред „туђим ин-
саном“. Најбоље је да ћутиш. Kад 
дијете „дође“, опет, ћути, спава… 
Пробудићеш га, једва сам га успа-
вала.

На послу је још горе: ћути, 
чуће шеф. Не можеш тако, ваљда 
се зна ред. Јеси ли прочитао ко-
декс…? Гдје ти је васпитање и 
кућни одгој? Не може се тако са 
колегама, поготово са женама…

Kад остариш, опет иста прича. 
Матор си човјек: ћути. Пази како 

се опходиш према млађима, по-
готово према ђеци, треба да их 
“сјетујеш”, а не само да причаш 
празне приче. Боље је да ћутиш. 
Није то више твоје вријеме. Ви-
диш да су дошле нове генерације.

И тако, живот човјека заро-
би, стави га под своје, наметне 
му многобројна правила, норме, 
над главом му висе закони: Овако 
је по закону о саобраћају, овако 
по Закону о јавном реду и миру, 
овако по Kривичном закону, ова-
ко по Закону о радним односима, 
по Закону о образовању, по За-
кону о универзитету… А уз све 
то, постоје и неписана правила: 
Не смијеш ово, не смијеш оно… 
Само, ћути!

Да није проговорио док је 
био још сасвим мали, човјек би 
сигурно остао мутав. Џаба му 
то што постоје и закони који 
су на његовој страни: Закон о 
људским правима, Закон о слобо-
ди изражавања, закон о … Ћути! 
И уз ове законе иду забране: пази 
шта причаш, цензура; води рачу-
на како пишеш, рецензија; опрез-
но са рачунима, стиже ревизија.

Све ми се чини да није без раз-
лога измишљена ни филтер цига-
рета. Можда баш због тога многи 
пожеле да бар понекад запале ону 
без филтера. Али, не може. Не-
ма. Пуши оно што ти се нуди, и 
ћути…

Ваљда због свега тога не-
ки и данас вјерују да је ћутање 
злато. Макар од тог злата били 
направљени и ланци у које нас је 
живот оковао.

Али, док ми ћутимо (и трпи-
мо), многима се ријечи позлати-
ше.

Стеван Р.СТЕВИЋ
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СТИКЕР
Свaкo кo имaлo држи дo сeбe 
свaкo кo умисли дa je пeрсoнa 
o слaву жeљaн дa сe oгрeбe 
и дa пузajући дoђe дo трoнa 
oд свoгa ликa нaпрaви стикeр 
oкo глaвушe стaвљajућ’ oкoв.

Џaбa сaм нa oкo нaбaциo цвикeр 
и крoз њeгa лoпoв oстaje лoпoв.

Нeкaкo и мoжe стикeр oд грaдa 
или oд кaквe прирoднe љeпoтe 
мaдa и ту имa пoдoстa jaдa 
и нeбулoзa, кичa и грoзoтe 
aли кaд видим стикeр oд стрaнкe 
укрaшeн љeпoтoм пaртиjскoг вoђe.
Дoђe ми сaмo дa кaжeм: „Дaнкe“ 
и свaкa мe жeљa зa дивoтoм прoђe.

Видjeлa жaбa дa сe кoњ пoткивa 
пa и oнa пoдиглa нoгу у зрaк 
имa ли дa им кaжe икoг живa 
дa су им стикeри бaш oнaкo бљaк 
joш кaд нaм пoжeлe мирнe снoвe 
oнaкo пaртиjски кaкo би другo

oнaкo супjaнo из лeжaja oд лoвe…
Штo би рeклa Сaгaн: Дoбaр дaн тугo.

Свaкo би дaнaс дa будe стикeр 
кoнтajућ’ дa имa снaгу и пaмeт 
збoг oних штo oчитo нeмajу кликeр 
слуђeни нaрoд стижe киjaмeт 
вук миjeњa длaку aли ћуд нe миjeњa 
глeдaмo стикeрe у чудo ниjeмo.

Штa ћeмo Бoжe oд силнoг пoштeњa? 
Oд силнe срeћe дa нe пoдлeгнeмo!

ГАВРАН
Имa нeштo кoмунистичкo у oвoj пoшaсти 
чeму смo тeжили приje нo смo зaлутaли 
jeдинo сe нeвoљa диjeли нa jeднaкe чaсти 
у нeвoљи и oни вeлики у трeну пoстaну мaли.

Ma кaквa Eврoпскa униja и oстaлa уjeдињeњa 
Maстрихт и Шeнгeн и фoрa дa грaницe нe пoстoje 
у стрaху су вeликe oчи a и нуждa зaкoн миjeњa 
мoждa сe вoли туђe aли ни приближнo кao свoje.

Итaлиja сe дугo нaдaлa мaкaр и прeкo штeлe 
у вриjeмe пaндeмиje издaшнoj eврoпскoj пoмoћи 
и нa крajу дoби oд мaлoг Maкрoнa и вeликe Aнгeлe 
oнo штo млaдa дoбиje тoкoм првe брaчнe нoћи.

Лoгичнo дa je вирус jeднaкoсти крeнуo из Кинe 
и дa je уз пoмoћ вjeтрoвa прeшao прeкo oкeaнa 
кaд скoнчa дугo ћe сe испрaвљaти кривe Дринe 
кo je и с кojим циљeм пустиo црнoг гaврaнa.

Taкo нaс oвaj нeсрeћни вирус дo крaja изjeднaчи 
и пoкaзa лицe и нaличje oвoгa трулoг свиjeтa 
у зeмaљскoм чoпoру први пут нe пoбjeђуje jaчи 
мoждa сe из тoгa рoди нeкaквa бoљa плaнeтa.

БАЛ ПОД МАСКАМА
Боже, јесмо ли већ гледали ту серију,
Што се врти од Аустралије до Аљаске, 
Док су нам дјеца на принудном ферију
и у којој главну улогу играју маске?
 
Могуће је да сам улудо остарио
И да ме, Господе, вараше сто чуло.
Познат ми однекуд овај сценарио -
Нешто је у држави Данској труло.
 
И у тој трулежи, што избија из пора
И коју кусамо сви и из истог чанка,
Неће још брзо сванут` рујна зора,
Јер на помолу је велика игранка.
 
Не би без разлога уложио паре
Краљ од Мајкрософта, стари вирусолог,
И велика ложа с оне стране баре -
Јер је одвећ јасно да је „ковид“ пролог.

 
Стога, већ у јесен – око светогЛуке -
Сами ћемо руке дат’ на пелцовање
Да нас не би снашлеТанталове муке:
Какво год јој руно овца је за драње.
 
И тако – без рата, „авакса“ и бомби,
С коктелом у себи чаробне формуле -
полако, ал’ сигурно постајемо зомби;
ако већ то нисмо, постајемо нуле.
 
Оно што ме, ипак, сад највише брине,
Што ме мучи као жигосаног жарач -
Хоћемо ли само радит’ за вакцине?
Срећом, па смо, Боже, навикли на харач!

Миладин БЕРИЋ
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У вријеме коронавируса

СТИХОВИМА ШАЉЕ ПОДРШКУ 
ШКОЛСКИМ ДРУГАРИМА И 
МЕДИЦИНСКОМ ОСОБЉУ

Млада поетеса Евита Бојковац 
из Дервенте упутила је под-

ршку школским другарима, а 
нешто раније и   медицинском 
особљу и свима који брину и 
вриједно раде на очувању нашег 
здравља,  понајвише у вријеме 
спречавања и превенције од за-
разне болести корона вирус.

„Такође желим брз опоравак 
свим обољелим и да вас радошћу 
испуне стихови моје пјесме“, по-
ручила је Евита.

Почетком ове године из штапе 
је изашла њена четврта самостал-
на збирка поезије под називом 
„Лептир сликар“, а раније су 
објављене:“Лептирова чајанка“, 
„Ружичасто сунце и плави мјесец“ 
и “Композитор мјесец“.

Ученица је Основне школе у 
Дервенти, гдје похађа и Основну 
музичку школу, одсјек клавир.

Инaчe, сjajaн je сликaр-aмaтeр.
Д.П.

Подршка ученицима и 
просвјетним  радницима у вријеме 
вируса коронe.

ШКОЛА У ДОБА 
ПАНДЕМИЈЕ

Сама стоји моја школа,
доскора је пуна била,
нема више дјечијег смијеха,
па се школа растужила.
Нема више дјечије граје
и не звоне школска звона,
код куће су њени ђаци
заштићени од вируса корона.
Сви су здрави, беспослени нису,
иако су сад сви код куће,
уз помоћ ТВ-а и интернета
нова знања стичу, вриједно уче.
Не тугуј мила наша-
поруком јој дају до знања-
враћамо се теби мила
по престанку ванредног стања .

Подршка здравственим радници-
ма у вријеме вируса корона.

ОПУСТИ СЕ

Желиш ли да се опустиш,
заборавиш све на тренутак,
одлебдиш у други свијет

и застанеш у неки кутак;
желиш ли да на трен пустиш
стрес, бригу, обавезе своје,
онда послушај сада ове савјете 
моје:
Запјевај.
Заплеши.
Послушај старе касете.
Отјерај ружне мисли.
Пусти их да одлете.
Сједи на кауч свој и
отвори неку књигу.
Допусти да те занесе
и отјера сваку бригу.
Узми кист и боју.
Украси шарама лист папира.
Сликај и уживај.
Заборави на све што те нервира.
Рашири осмијех.
Постани лептир или вила.
Одлебди међу облаке
уз помоћ својих крила.
Отвори прозор
и поздрави прољеће
и пчелицу малу
што на бехар слијеће.

Евита БОЈКОВАЦ
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Југоносталгичне разгледнице из Русије
( По шапату бреза )

Ко да ми забрани драгих да се сетим?
Кад ми крила сломе, песмом им полетим!

•
О, тишино вечна, гробне успаванке,

поклони се небу пред звездом Десанке!

Зар би свилен конац суза покидала,
да из њене песме није жаром пала?

Ко да Бранковину у души забрани,
кад је вила песмом молитвеном храни?

•
Што би лепо било сусрет с новим даном

славити уз вино с Јуром Каштеланом.

Ко би мого таквом да нас следи зимом,
а да је не отопи Јуре југовином?

•
Можда би се туга и одрекла пића
да је теше песме Вита Николића.

И можда би јутро свануло раније,
кад би у сну чуло: Сунце, хладно ми је.

•
Грмео би Грмеч љубав своју просту

да није сна птице на Бранковом мосту.

Допиро би кикот још из школске клупе
онога цуретка из Босанске Крупе.

•
Кад ти душа клоне и срце заклеца,
какав лек би била досетка Крклеца!

Родио се није келнер да налије
колико је празних чаша Скадарлије.

•
Ех, љубави пусте, жеље без покрића,

како сте сироте без Мике Антића!

И ко заљубљене песмом да избави
кад плане у оку тај Чуперак плави?

•
Миљковићу, брате, до неба са машном,
певати и мрети – зар је тако страшно?

Убише Те слабе, због прејаких речи –
вешала сведоче да песма не клечи!

•
Учини се шала робија на Голом,

кад нађеш у бекству Дијака под столом.

Само суза која искри водопадом
достојна је била верити се с Владом.

(Никад брезе неће досањати снове
возова што јуре кроз те Подлугове.)

•
Да л’ запамти речи, самртна постељо,
песме којом засну Милошевић Вељо?

О, има ли, Боже, још народа кога
који се не пита: да ли има Бога?

•
Расплиће ли косе дурмиторска вила
кад зајеца струна Бошковића Мила?

Нађе ли у песми лековиту траву,
да све што је мило отмеш забораву?

•
У каквој су ватри горела времена
зна пепео срца Драгана Студена.

Певаш ли у рају Светих Праотаца?
Или, чак и тамо прогоне мудраца?

•
Раскошнијим духом – од Бога му дано!,

не засветли нико ко Алек Марјано.

Невино осуђен, и посмртним дахом
судићу судији Твојим епитафом:

„У мом случају правда се умешала
тек када су ме скинули са вешала.“

•
О, проклета улицо, Риге од Фере,

у љубави и пићу песник нема мере.

Навико си дане у чаши да свићу,
Све самљи и самљи, Бране Петровићу!

•
Шта на покајању свих крвавих вера
надвисити може стихове Скендера?

О, ли има лека од зле братске бољке:
зар ће се све мајке звати – Кнежопољке?

•
Кад надође река, Душко, у равници,

и вода престане да завиди птици,

па однесе насип као ветар шал,
и кад нема о што да удари вал,

ко да пут покаже до школе основцу
мимо свежих хумки у Твоме Сијековцу?

(Мора да постоји нека тајна веза
између тог пута и шапата бреза.)

•
О, велики Боже, знам да би се радо

сва братства верила са Мујкићем Авдом!

Јооој, зар је могуће, свећо Јасеновца,
да си угашена на оштрици коца?

Ако тај свет други смрти се не боји,
Нема Теби мрети док песма постоји!

Срешћемо се негде у тој Васељени,
и плакати вечном сузом збратимљени.

•
Још много је драгих у срцу што пече,
ал му се не пева, нешто га пресече ...

P.s. Недрим ове речи у срцу Русије,
где смо увек били и када нас није.

И бескрајном степом са грешних Карпата
враћам се са ветром у загрљај брата.

Ако га не нађем, можда ме он нађе,
у песмама које не знају за свађе.

Небојша ИВАШТАНИН
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Прича о „Белом багрему“  
и сивој љубави

Било је то у време короне, пре… да не рачунам сад 
колико је година прошло, али знам да је то био 

мој први радни дан у животу, и последњи у том хо-
телу. Директор хотела саопштио је да војска преуз-
ма зграду, да ће хотел преуредити за пријем нових 
болесника, нових заражених, да сви запослени могу 
да иду својим кућама а ако буде потребе да се неко 
од њих поново овде ангажује војска ће га позвати и 
да ће сви запослени примати плату и за време док 
не раде, па и ја који сам тек примљен на посао. Рекао 
је и да је добро што имамо само једног госта, гошћу, 
и да ће она, претпоставља, прећи у неки од хотела 
који још раде. Пре него смо се ћутке разишли стигао 
је да нам каже да се чувамо, да не излазимо из куће 
ако не морамо, да нарочито пазимо на своје старе, 
да ће држава учинити и чини све што може да нас 
сачува од ове пошасти; рекао нам је све што смо у 
претходних десетак дана већ толико пута чули и од-
лично знали.

Наредних сат и по седео сам на клупи у парку 
преко пута хотела и покушавао да нађем пут до се-
бе; мајка и отац у седамдесетим и без гунђања не из-
лазе из стана, а сестра им редовно доноси најмање 
три пута више него што им треба, а ја тек што сам у 
том хотелу почео да радим на одржавање компјутера 
па… Сада не знам, али може бити да сам седећи на 
тој клупи и само несвесно одлагао повратак кући.

Кад сам видео да наша последња гошћа излази из 
хотела, махнуо сам јој да дође, а како је она једнако 
стајала на тротоару и освртала се, устао сам и дот-
рчао до ње и док смо стигли до клупе већ сам сазнао 
да јој је „Дамир јавио да не мере доћи“ по њу, да је 
„јеб’га, опет!“ и да она сада не зна шта ће.

 – Не знам ни ја – рекао сам док смо седали.
Гледала ме као да покушава да „прочита спрдам 

ли се то с њом или сам стварно у сличном „белају“.
– Не иде ми се кући – објаснио сам.
– А ја побјегла од куће, с њим у живот; јебем ти 

живот! Немам чоека, немам пара, ништа немам!
– Одакле си побегла.
– Из Мрамора.
– Из Мраморка!?
– Није Мраморак, него Мрамор!
– Мраморак је у Банату.
– А код Тузле је Мрамор! …Ваљда ја боље знам 

ђе сам се родл’а.
 – Извини.
– Ај ти кући.
– Нећу.
– Ајд, ајд.
– Нећу. Хоћу да будем с тобом.

– Де ако с’ блентав.
 Никад пре нисам срео неког ко тако лако руши 

не само оне нивоом куртоазности постављене пре-
преке, него чак и оне рекао бих несвесне опрезности 
у сусрету са неким кога до тада нисмо знали. Да ли 
ме само радозналост задржала или сам већ био почeо 
да запливавам у дубоко плаветнило њених очију?

 – Што не идеш?
 – Рекао сам да хоћу да будем с тобом. Како се 

зовеш?
 – Анђелка, а ти си Петар; чула сам како те једном 

зовн’о онај цвикераш на портирници.
Знао сам да не могу да је водим кући; матори би 

рекао „добро ако ти тако желиш“, али би мајка и се-
стра подивљале. Ни у наш подрум нисам могао, ни 
на раван кров солитера, неко би ме видео и пријавио 
– карантин бих претрпео, али није искључено да би 
ме и у лудницу стрпали; ако тамо још има места.

На Звездари смо шетали, шетали и шетали; нисам 
знао ни шта ја у ствари желим, а тек да сам био све-
стан стања у којем смо и да сам погледавао где да се 
склонимо по овим шумарцима и пропланцима, оба-
везно пре осам увече кад почиње забрана кретања за 
све осим службених лица, лекара и сестара, војника 
и полицајаца, па да се још побринем да имамо шта 
да једемо, пијемо.

– Она кућа је празна.
– Можда, а можда ради; то је ресторан, кафана 

„Бели багрем“.
– Немаш пара?
– Имам. Хоћеш да одемо да попијемо нешто?
– Боље да поједемо, ћевапе ако имају.
– Имају сигурно, јео сам ту ћевапчиће кад сам…
– …Био с татом и мамом – наругала ми се.
– Јест, тако је. Хајдемо.
Мало потом стајали смо и гледали у празне згра-

де „Белог багрема“.
На оној главној је великим словима било написа-

но само „Бели“ и на крају тог зида последње слово 
речи багрем. На оној мањој згради се још мало пре-
познавало: „Ресторан домаће“ без речи „кухиње“. 
Кренуо сам десно и видео да је и оно код баште де-
вастирано, поразбијано, покрадено, а кад се окренух 
према тераси на којој смо некад – кад сам оно „био 
с татом и мамом“ – уживали у посматрању Дуна-
ва, приметио сам како Анђелка на врху степеништа 
завирује има ли кога иза зида, на тераси. Пошао сам 
горе и попевши се видео да је већ била скинула јакну 
и спустила је преко ранца на поду, мајицу је једним 
потезом свукла преко главе и узела да по њој тражи 
нешто; мрава, паука… Имала је дивне груди, ни ма-
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ле, ни велике; мој другар Младен је за такве увек го-
ворио „таман за моју руку“. Тресла је ту своју мајицу, 
тресла, па поново по њој тражила тог неког опасног 
малог дрзника, а ја стајао и ћутао све док се није об-
укла и мирно рекла:

– Имам у ранцу прашке шунке и мало љеба.
– Ако хоћеш да останемо овде, хајде да одемо да 

купимо још хране, и нешто да пијемо?
– Добра идеја. Ајд ти то купи, а ја ћу се мало сун-

чати. Тако радим сваке год’не, ‘вако у прољеће узмем 
прву боју, подлогу за љето… Оћеш ипак да узмеш 
мало прашке?

 – Идем. Брзо ћу.
 Та продавница није више тамо, па да не 

објашњавам каква је и где је била, али на ред од ско-
ро сто метара никад нећу заборавити. Сви су били 
мирни и стрпљиви, између сваког од нас било је око 
метар празног простора, а поред реда је шетао војник 
са маском на лицу и кажипрстом на обарачу дуге ау-
томатске пушке. Купио сам толико да би и петочлана 
породица могла десет дана да безбедно живи и ћути. 
На путу до „Белог багрема“, иако узбрдо, ишао сам 
лако и брзо, смишљајући како да је запросим. Прво 
ћу да је замолим да устане и онда ћу да јој се накло-
ним и свечано кажем како сам одлучио да цео живот 
проведем са њом те да је молим, најлепше молим да 
се уда за мене. Био сам смислио и шта ћу после рећи 
оцу и мајци, па потом и сестри, и како им нећу до-
зволити да ми ишта, ишта приговоре.

Пењући се уз степенице које воде до терасе „Белог 
багрема“ и, сад сам већ у то био сто одсто сигуран, 
моје драге позовем је и, како се није одазвала, пожу-
рим и опет зовем. Није била на тераси. Спустио сам 
оне ствари и окретао се око себе, скоро луд, а сигур-
но дубоко рањен. Као да ми је нешто големо и јако, 
као да је гвоздено, ишчупало утробу, сву без остат-
ка… Да ли је то сан или се овај свет, овај сурови свет 
заиста тако немилосрдно обрачунава са мном – ако 
сам икад, игде и ишта скривио?

 Стајао сам и мислио да ли је онај Дамир одне-
куд дошао и одвео је или је сама отишла верујући да 
ми је на сметњи, или је… Чујем како се неко пење 
уз степенице.

 – Анђелка! – викнем.
 – Немој да се дерњаш – рече човек који је, видев-

ши да идем према њему, стао, окренуо се и пошао 
низ степенице.

 Ишао за њим и готово се плашио да га упитам 
зна ли где је она. Кад смо изашли мирно је рекао да 
је то сада опасна зграда.

 – Видео сам вас кад сте прошли поред моје куће, 
кад сте долазили, али сам видео и кад су њу мигран-
ти, ма! исламски ратници, тукли…

 Није ми дозволио да крикнем, био је бржи и за-
претио ми:

– Мууук! Ни реч! Одвели су је негде, не знам и 
не смем да знам где. Ни ти нећеш и несмеш да знаш. 
За петнест минута почиње полицијски час, немаш 

времена да стигнеш до куће таман да овде иза шу-
ме станујеш, а не можеш ни код мене у кућу. Дошао 
сам да бар тебе отмем од њих… Они ће сад да се вра-
те, јер неки у „Багрему“ и спавају. Спусти се доле до 
стадиона, прислони се уз неки зид и ћути, а ујутро 
полако кући.

Тако је и било.
 Ником ово нисам, а не бих ни садa вама испри-

чао да није ове епидемије. Оно је била корона и у 
свету је тада умрло много, много старих људи, а сад 
је, кажу, неки вирус scopulusis, и стигао је из свеми-
ра, помињу камен…

(У Београду, 2. фебруара 2043.)
Душко М.ПЕТРОВИЋ

КОРОНА
Можда се сетила,
 да била ми је девојка некад КОРАНА,
оставио сам је јутра једног,
 сањиву у  стану,
 због  хира мушког само,
јер заволео сам Ану.
Да ли је ово освета њена,
не знам,
зна то једино она,
махерка промени  име  само за слово
сад би да ме воли КОРОНА.

ИТАЛИЈА ЦЕЛА ПЕВА,
УВЕК И У БОЛУ,УВЕК ПИЈЕМОНТ,
 ДИВЉЕЊЕ,ВРХ ВРХОВА.

Андреја Ђ. ВРАЊЕШ 

ИТАЛИЈА ОПЕТ ЋЕ ДА ПЕВА  
(Свим људима света)
 
Италија опет ће да пева
и у срцу своју љубав снева,
плаветно море небом се плави
Венеција живи од љубави.
 
Нама треба љубав и Верона
а не вирус, та страшна корона,
нама треба Венеција на води
где се љубав целог света води.
 
Кад се морнар за пучину спрема
гледају га очи Ромула и Рема,
машу му руке вољене жене
вирус корона однеће и мене.
 
Сви путеви света воде у Рим
угасићу ватру, растераћу дим,
чист ваздух деца треба да дишу
и росно цвеће јутром миришу.
 
Све док живи Земља планета
живеће и све земље света,
своје сузе нико да не крије
заборавит› нећемо никад најмилије!

   Драгиша МAРКОВИЋ
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Поговор антологији „Капи лепоте“

Слoбoдa je нeштo митскo  
кoд Србa

Још у најранијем дјетињству 
збивања у епским јуначким 

пјесмама доживљавао сам као 
грмљавину која се некада дав-
но загубила у бескрајности вре-
мена да би се,неочекивано и 
на необјашњив начин јавила 
бљештавим одјеком на на-
шим просторима. Кад год бих 
читао,или слушао,ехо грмљавине 
преносио би се у мене и зажу-
борио би мојим крвотоком као 
пулсирање само наслућених 
бескрајности  вјечног трајања. 
Ни послије,као одрастао и до-
некле учен човијек,нисам се 
успијевао ослободити тих првих 
утисака који,кад би се из ира-
ционалне премјестили у ра-
ционалну сферу,можда и не 
би представљали такво чудо. 
Међутим ,у контексту постојања 
Грчке хомерских времена,у дјечјем 
добу човјечанства,Илијада и 
Одисеја,чији су најсвјетлији 
израчаји српске народ-
не пјесме,нису ништа дру-
го него вјеровања у бајку као 
љепоту дјечјих маштања. У 
противном,рационалност би 
грубошћу истине обезвриједила 
историјске снове које су на-
ш и  п р е ц и  в и ј е ков и м а 
сањали,вјерујући да су некада би-
ли остварени, или да ће их неко, 

било када,остварити. Ако су пре-
ци у материјалном смислу и би-
ли сиромаси,духовно и душевно 
били су богати Гавани.

У Руса има пословица:,, Није 
све у хљебу“. Ако њеној пору-
ци узвјерујемо,није нам теш-
ко закључити да су историјска 
снивања условљена вјеровањем 
у могућност немогућег, да је 
материјално богатство вјеровање 
у могућност могућег.

Човијек је подједнако 
састављен од тјелесног и духов-
ног. Неко је то и геометријски 
одредио,рекавши да је човијек 
од браде горе – од браде доље да 

је животиња. У досадашњем току 
историјских кретања оно ,,доље“ 
имало је превагу над оним ,,горе“ 
код свих народа и огромне већине 
појединаца.

Наше епске пјесме примјер 
су кад  духовно, бар у не-
ким тренуцима, премашује 
тјелесно,биготно,без чега се бук-
вално схваћено,нажалост и схва-
тано, не може физички опстати.
Mи себе,нормално, не познајемо 
колико нас познају други, наро-
чито наши противници. Мустај 
– кадија  из Горског вијенца каже:

,,Милош баца у несвијест људе
ал` у пјанство неко прећерано“.
Мустај – кадија, прозелит, 

можда и суфист, који је некад био 
Србин,понајбоље зна какав пси-
хички значај за баштинике слобо-
де има примјер Милошев.

Срби су појам слободе претво-
рили у нешто митско,олтарски 
свето,чему ништа на свијету није 
равно.

У схватању слободе са божан-
ским одређењима, Срби су јој по-
дигли десетерачке богомоље. Исто 
такве нарави је и умјетност,која 
ствараоце изравнава са Боговима 
– и једни и други увијек стварају 
само нове свијетове.

Стварајући своју епику, 
српски народ се издигао на бо-
жански пијадестал. Једнака 
осјећања овладала би њиме и 
приликом репродуковања свога 
духовног изума.Само тако могуће 
је објаснити утицај епике и гуса-
ла на душу нашег народа који је 
стотинама година мислио,осјећао 
и понашао се у складу са 
философијом својих предходника 
који су му у наслијеђе остављали 
оно што су њима њихови 
предходници завјештавали 
као тајну живљења,као сами 

“Кaпиje лeпoтe”

Двојица одраније сарадника, проф. др Јован К.Радуновић 
и књижевник Ђорђе Врањеш приредили су антологију 

ерпског народног пјесништва с насловом „Капије лепо-
те“, а која је објављена 1993. Године у Београду. Поговор 
тој сјајној књизи написао је књижевник Ђорше Врањеш 
без којег смо у међувремену остали. Објављујемо његов 
поговор нареченој књизи (наслов и одбир-редакцијски) 
а као сјећање на драгог нам Ђорђа Врањеша.
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живот,преобличен у љепоту и 
кад је био неиздрживо тежак. 
Сваки Србин на неки начин у 
најранијим данима безброј пу-
та рекапитулира историју сво-
га рода,као што је у мајчиној 
утроби за девет мјесеци обно-
вио еволуцију читавог живог 
свијета. Док се налазио у сво-
ме епосу, Србин је, кочићевски 
речено био ,,храбар као Бог“ и 
непобиједив као и све што митове 
чини трансцеденталним свијетом 
неодгонетнуте вјечности. Већина 
Срба искорачила је из простора 
непоновљиве доброте,мудрости
,разумности,истине ... У ствари 
сами себи смо окренули леђа и ко 
зна да ли ћемо се више икада сре-
сти са својом људском суштином.

Није нам утјеха ни у томе што 
и остали цивилизовани народи 
јуре за сјенкама што су се ко зна 
кад откинуле од свог коријена 
и сад плове и без циља и без 
смијера. Нашли смо се у позицији 
дјетета које је, на жалост, ,,изгу-
било душу чим је постало човјек“.

У Антологију су уврштена на-
ше најбоље пјесме, све оне које су, 
углавном,заступљене и у другим 
сличним изборима. Неке пјесме, 
као нпр.Женидба Влашића Раду-
ла, Човјек – паша и Михат чоба-
нин, Ришћанин хаџија и Лимун 
Трговац, Смрт Деспотовића Јове: 
Марко Краљевић и и кћи краља 
арапскога немају умјетничке 
вриједности Бановић Страхиње, 
или Женидбе Душанове, али због 
хуманости порука у једнима и 
едукације  о нечовјештву у дру-
гима, које су савременом човјеку,, 
отуђеном до крајњих граница, 
неопходне као ваздух, нашле су 
своје мјесто у антологији. Како 
љековито дјелује великодушност 
јунака из неких од поменутих 
пјесама! Њихова спремност да 
праштају и себи и другима, се-
би дјетињу наивност, други-
ма гријехе, представља врхунац 
једног морала који животу даје 
смисао и трајања и настајања.

Савремени човјек којеме је но-
вац све ипак је искуствено неук,  
највише због тога што нико неће 

да му од дјетињства указује и на 
могућност друкчијег живљења од 
онога како су ,,научили“ да жи-
ви. То вјероватно зато што њега 
другачијег не би могли експлоа-
тисати моћници чија су снага у 
супермацији новца над свим и 
свачим.

У сјећању на прошлост могуће 
је досегнути будућност.

Само у овоме,по нас 
несрећном вијеку,гинули смо 
масовно у неколико ратова,више 
зарад других,неголи себе; крва-
во смо плаћали алтруизам према 
другима и мржњу других према 
нама, чак и онима  којима смо 
опраштали њихова страхотна 
злочињенија. Наивност и неслога 
наша су Ахилова пета у коју душ-
мани увијек циљају и никада  не 
промашују. Неслога је рак – ра-
на нашег етничког бића и можда 
главни и једини разлог свим на-
шим поразима. Порази и оно што 
из њих и иза њих слиједи,болно 
одјекује рањеном душом по-
пут  соколовог крика(Диоба 
Јакшића), или смртно рањеног 
Кајице Радоње. У вријеме кад нам 
је запријетило ропство из којега 
се више никада не бисмо исчупа-
ли, јер би нам све снаге у њему 
пресахнуле, опомињуће тужно 
јадикује Маргита дјевојка, пред-
ходница сестре Батрићеве.

Пјесма о поразу, о клонућу на-
родног духа нема много. Пора-
зи од Косова,па даље,очајањем 
су засјекли ткиво наредне ду-
ше која је најприје реаговала 
јадиковно,а послије фаталистич-
ком индиферентношћу. Ово ис-
тичем зато што и наше садашње 
стање можемо окарактериса-
ти као увод у апатију, иза које је 
у историји увијек долазило до 
свитања и поред најмрачнијих 
затамњења видика.Да ли ће  се 
то у нашој историји још једном 
поновити, рећи ће вријеме.

Народне епске пјесме издава-
не су до сада безброј као сабра-
на и изабранадјела Вукова, као 
антологијски избори,избори из 
појединих циклуса - и увијек са 
одређеним циљем. Ово садашње 

издање јавља се заиста у једном 
опскурном времену, када је 
српски народ као никада раније 
распршен по свим дијеловима 
некадашње Југославије и свим 
континентима. Његов биолош-
ки опстанак доведен је у питање. 
Конквискадори под црним, зеле-
ним и црно – зеленим заставама 
исламског  фундаментализма и 
католичког језуитизма ријешили 
су, изгледа да затру сјеме племе-
ну Карађорђевом, које поред свих 
наведених зала и душмана, још 
нерезистентнијим чини вјековна 
неслога.

Неко је давно утврдио да је 
сваки народ неуништив уколи-
ко на вријеме постане свјестан 
своје борбе за опстанак. У нашем 
случају извориште свјесности 
и свијести, херојске свијести, 
што као животворно врело де-
сетерачким ритмовима жубори 
бајковитим предјелима наше епи-
ке, морални је кодекс на коме она 
почива.

Путева има неколико; питање 
је моћи да се на једноме издржи.

Срби се лако могу подијелити 
на два соја: једне који посједују 
чула за сјећање поменутог рит-
ма као врлину своје крви кад 
се узбуде и друге, који су на-
глуви за све што је у контексту 
обилићевског жртвовања. Ова 
антологија намијењена је првима, 
ма где се они налазили, ма у как-
вим околностима, да им да сна-
ге као Антеју мајка Земља. Према 
Његошевом схватању та архетип-
ска снага је у њима самима. Ове 
пјесме, обесмрћено искуство 
стотинас предачких генерација, 
увијек су будиле ту снагу дава-
ле јој нове додатне импулсе. Као 
никада раније,вјероватно и ника-
да више руке наше, усмјераване 
разумом, морају да се размахну 
у одбрану нашег права да бисмо 
и у будуће могли ходити испод 
ројева звијезда, над дијелом пла-
нете Земље, којој су наши преци 
костима својим и крвљу својом  
безброј пута границе понављали.

Ђорђе ВРАЊЕШ
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Породична прича

Kада сам добио књижевну на-
граду ‹›Пелагићев рунолист››, 

дародавац, Књижевна заједница 
‹›Васо Пелагић››, од мене тражи, 
да јавно, у писменој форми, кажем 
шта за мене ова награда значи, да 
ли сам је баш од Васе Пелагића 
очекивао, колико сам Васу по-
знавао, да ли сам се њим бавио, 
када, којим поводом, зашто, и то-
ме слично.

Да бих на сва ова премишљања 
одговорио, одлучим да испричам 
једну породичну причу, ако будем 
умео. Једну причу која је већ оста-
рила, сва од сећања, има преко се-
дамдесет година, па је почела да се 
круни, осипа, па је толкујте онако 
како вам одговара.

Имате моје допуштење.
А та прича овако почиње.
Мој отац, тада када се са мојом 

мајком женио, био је изразито црн 
човек, и леп, јако.

И у годинама.
Он је од своје четрнае-

сте године, минђушу, на уву, у 
Мрчајевцима, где се родио, но-
сио. Данас би се рекло да је пан-

кер био, мада тада панкери, нису, 
постојали. У ствари, био је толи-
ко леп, да се његова мајка Јана, 
тада када јој је муж умро, када је 
удова остала, бојала да га неко, ко 
урокљиве очи има, не урекне, па 
му је уво пробушила и минђушу, 
златну, ставила, да га од зла брани.

Како?
Да у њу, а не у њега, гледају. 
Да о њој, а не о њему, мисле.
И моја је мајка лепа била, али 

на свој начин. Белопераста и мла-
да, као суза, што се види из слике 
коју, као дoказ, причи, породичној, 
прилажем. А прилажем је јер сам 
уверен да слика вреди више од 
хиљаду речи.

Као што вреди. 
Они су, моји родитељи, такви 

какви јесу, како сам их предста-
вио, нас деветоро изродили, че-
тири сина и пет кћери. 

Сви смо, по новом календару, 
за тринаест година, од 1932. до 
1945, рођени. И сви смо одмах по 
рођењу, у име Оца и Сина и Све-
тог Духа, крштени да не бисмо 

под влашћу ђавола били, или, на 
ђавољу страну, прешли.

Да нас, којим случајем, неча-
стиви, не би, увребао.

Кад смо поодрасли, лако смо 
се препознали. Пола на оца, 
црномањасто, а пола на мајку, бе-
лоперасто, док је једно било ни 
тамо ни амо, што се види из сли-
ке коју, опет, као доказ, причи, 
породичној, прилажем.

Из слике се види да смо и ми, 
као и наши родитељи, лепи, били.

Неко више, неко мање.
Али Мирослав највише. 
Али о том – потом.
Из слике која следи, можете се 

у ово што причам сами уверити.
Ако хоћете. 
Ако нећете, онда ништа.
Елем, доста је околишавања.
Време је да причу започнем, 

као што се чарапа започиње.
Од ранфле.
Била је касна јесен, у Качулица-

ма, тих педесетих година. 
Златножуто лишће је, са ви-

соких липа, којих је у дворишту, 
којег смо ми авлија звали, три би-
ло, увелико опадало, па га је ветар 
на све стране разносио.

Душанка и Момир Левајац, као 
младенци, 1931. године.

Деца Душанке и Момира Левајца, снимљена 1946. године: Радојко, Милинка, 
Војислав, Драга, Тихомир, Мирослав, Зорка, Вера и Милка. 
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Сена су саденута, кукурузи об-
рани, и окомишани, шљиве у ка-
цама превреле, венци белог лука, 
и црвеног, којег смо ми црни зва-
ли, под стрехом магазе висе, док 
се бундеве, под тремом, поред са-
лаша, на гомили, жуте.

И сунцокрет посечен, ено га на 
гувну, само још треба да се семе из 
колутова, који на мало сунце ли-
че, истресе.

То је посао који и деца могу да 
раде, па га радимо. На пањићима, 
троношкама, столичицама седи-
мо, колутове на коленима држи-
мо и моткицама, уз приче, смех 
и довикивања семе читав дан ис-
тресамо. Већ се и сумрачје на нас 
спушта, а посао још није завршен.

Мајка је у кући, вечеру спре-
ма, а отац у качари, подлаже ка-
зан, чучавац.

Сви су га чучавац звали, па не 
знам како да га данашњим речи-
ма иструкујем. Ваљда, што је био 
непокретан, између четири огром-
не каце узидан, што је ту, нем, сам, 
чучао.

У неко доба и отац дође, са 
упаљеним фењером, у руци. 

С т р у ј е ,  т а д а ,  у 
западноморавској долини, између 
Краљева и Чачка, ни у једном селу, 
није било, па нас је мрак већ подо-
бро засипао.

И док смо тако посао крају 
приводили, отац у једном тре-
нутку рече Мирославу, мом брату 
који је седамнаест месеци од ме-
не млађи, а који је тада једанаест 
година имао, и изразито црн био, 
па смо га сви Црни звали, да узме 
фењер и да у качару оде, да види 
да ли је казан потекао.

Мирослав одлази, а ми уз вику, 
смех и приче по колутовима који 
на мало сунце личе, које на коле-
нима држимо, палицом тамбура-
мо, тако да омлата на све стране 
пршти, кад се из качаре, тамо где 
је Црни отишао, страшан јаук раз-
леже. Сви смо палице побацили, 
скочили и према качари потрчали, 
кад тамо, леб ти лебов, имали смо 
шта да видимо.

Мирослав је, кад смо причу по-
сле састављали, у качару, у црни 
мрак, са фењером ушао у тренутку 

када је првенац потицао. Да би ви-
део да ли је потекао, фењер је лули 
толико примакао да је он букнуо, 
па му бакља читаво лице спалила. 

Кад смо дотрчали, он је обне-
видео, и отекао, јаукао и око себе, 
као мува без главе, трчао.

Некако смо га ухватили, и сав-
ладали и у кућу унели, те на кре-
вет положили.

Тада није било ни телефона, 
ни Хитне помоћи, ни аутобуса, ни 
превоза, тако да на доктора, или 
болницу, нико није, ни помишљао.

Отац је са ормара којег смо 
шифоњер звали, тамо где су увек, 
једна на другој, две дебеле књиге, 
великог формата, стајале, а стајали 
су Библија и Пелагићев ‹›Народни 
учитељ››, узео Пелагића, за сто сео, 
према петролејки, са фитиљом, 
стаклом и огледалом, листао 
тражећи странице на којима на-
родни лекар опекотине лечи. Ка-
да их је нашао, мајци је рекао да 
ољушти неколико главица црног 
лука, да га на колутове исече, па 
да спаљено лице прекрију, а онда 
и да крпу преко тога ставе.

Да се то све упари.
После извесног времена, кад 

су наслаге скидали, с луком би 
спаљена кожа спадала, тако да је 
Мирослав јаукао као да га деру. 

Ми смо, не вечеравши, на 
спавање отишли, и сву ноћ, кроз 
сан, слушали страшно јаукање, 
тад када су облоге мењане. Кад 
је нама грозно било да га слуша-
мо, како ли је њему који је све то 
трпео!

Када је свануло, отац је коби-
лу, звану Ласа, у чезу упрегао, те 
са Мирославом и мајком у Чачак, 
доктору, Хрецогу, Јеврејину, који 
је све нас као децу лечио, отишао. 
Дечји доктор је рекао да су добро 
урадили што су Пелагића послу-
шали, те са своје стране неке меле-
ме прописао, да Мирослава мажу.

Све се добро, противно оно-
ме што се очекивало, завршило. 
Уместо црне коже, која је по-
мало прљаву боју имала, која се 
ољуштила, никла је млада, про-
зирна кожа, у боји неке руже, која 
на розе вуче, као да је код врхун-
ских мајстора депилирана, а да 

ниједан ожиљак није остао. Уме-
сто кратких трепавица, никле су 
дуге, па кад трепће, као да заве-
се на прозор навлачи, па свлачи. 
А обрве, а обрве, како су се само 
оне, у бескрај, извиле. А када се 
замомчио, брчићи као у мускета-
ра, а онда бркови прави, као код 
Мексиканаца, дуги, пуни, па се 
наш брат убрзо по лепоти прочуо. 

Свуда. 
Поредили су га са неким бело-

светским глумцима, са Робертом 
Валантином, за кога он никад није 
чуо, а није ни хтео да пита ко је.

 А неки су га са Клерк Геблом 
поредили, па причали да је аме-
рички ледоломац женских срда-
ца, који је женама памет узимао, 
за Мирослава мала маца. Одно-
сно да је Мирослав за њега Ко-
совка девојка.

Још је горе, у тим поређењима, 
Грегори Пек, прошао.

Како је Мирослав слаб ђак био, 
отац га је на занат, обућарски, у 
Краљево, код мајстора Саве Бо-
санца, дао.

Да шустер, у животу, буде.
Да ђонове мења, лубове шије, 

рупе крпи.
Убрзо се и у Краљеву, по ле-

поти, прочуо. Гимназијалке би, 
када изјутра у школу пођу, пред 

Мирослав Левајац снимљен пре него 
што је у велики свет отишао.
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обућарском радњом у реду че-
кале само да га виде, да себи дан 
улепшају.

И када је идуће године, пошто 
је мајстор, Саво Босанац, преко 
гране, из комунизма, побегао, па 
радња замандаљена, у Чачак пре-
шао, да код Дикана ради, и ту се 
његова лепота прочула. Како је 
Дикан код Мале пијаце радњу 
имао, гимназијалке нису у реду 
чекале, јер их туда, пут, од куће 
до школе, није, водио.

А после се причало да је и у 
Крагујевцу, најлепши момак био, 
када је тамо прешао да живи.

Ми смо се братом, и том 
његовом толиком лепотом, на-
равно, поносили, и касније, често 
причали да би он и без Пелагића 
био леп, али не толико.

У ово што тврдим можете се и 
сами уверити из слике коју при-
чи прилажем, пошто слика често 
више вреди од хиљду изговоре-
них речи.

Као што вреди.

Ја сам се, касније, због свега то-
га, и које чега другог, а ради свега 
заједно, и оног што је посебно, и 
као гимназијалац, и као студент, 
за Пелагића, за његов жизн,  рас-
питивао и многа тога  сазнао. 

Да је у свом релативно кратком 
животу био и просветни радник 
и народни лекар, и устаник и уто-
писта, и визионар и практичар, 
и родољуб и верник, а уједно и 
Србин, иако је све време и хап-
шен и затваран и пуштан.

Да би опет био ухапшен.
И кад сам кући, у Качулице, до-

лазио, са Пелагићем сам се дру-
жио.

 Узимао његову књигу са орма-
ра који смо шифоњер звали, са де-
белим, крутим, корицама, црним, 
трошним, на прескок листао по-
жутеле листове, који почели да се 
крзају, и читао, и читао, и читао, 
да бих једног тренутка схватио да 
је савремени стил живота човека 
од природе, која је пуна значења 
и смисла, удаљио, и до разних бо-

лести довео. Ако човек хоће да 
се одржи, да се спаси, ако мисли 
да оздрави, једини начин је да се 
природи, она је важна, врати, и да 
за сваку бољку која га снађе лек у 
природи тражи. 

Једино.
Свака је биљка, свака травка 

лек за нешто.
Све су ствари везане једна за 

другу, уденуте једна у другу, ништа 
се не дешава само по себи.

До те мисли сам дошао 
захваљујући Пелагићу.

То и данас мислим.
И за вирус корону.
И за корону, и за корону. 
Време ће показати да ли је 

Пелагић у праву.
И да ли његов рунолист може 

помоћи и да књижевност, која из-
гледа сама себи није довољна, ка-
да нам буду дозволили да дишемо, 
тета-корону, преживи.

Тихомир ЛЕВАЈАЦ

ЕВО МЕ ПРИЧАМ СА ЖИВОЈИНОМ
(Посвећено сликару З.Валентићу  и војводи Ж.Мишићу)

Човек ме један замоли једном
Поштовалац његов као и ја.
Распали ми ватру што у души тиња:
Можеш ли да ми насликаш Живојина?

Ја сликар. Боем. Немирна душа.
К’о да ме прели благослов са неба
Руке и боје снага су моја
Имам све, помислих, што ми треба.

Почех са заносом посебним, к’о никад,
И страхом од дела што треба да се роди
Како ћу издржати поглед? Сав горим.
Са лица на платну, кога створим.

А живот мој тежак и чудан
Уметника не разумеју шта воли и жели 
На земљи несклад, патње, сто јада
Облаци и небо, утеха и нада. 

Нижу се дани дуги и тмурни
И ноћи дуже, бесане и мрачне 
Бесмислене ноћи. Покретима руке које
испуним чашама и пића и боје.

А љубав? Ја добро знам шта је љубав,
Волео сам снажно, имао је много,
Поклањао, расипао, добијао са неба
Где ли је ноћас, кад ми тако треба.

Војвода на платну оживе. И поста
сапатник мој у дугим ноћима.
Ми муке наше разумемо. И причамо све дуже 
Често речима и све чешће очима.

Сад сам мање сам у ноћима дугим
Кад се вратим касно ја га дуго гледам.
Ја срећан што ме он разуме. Он што му
кад се вратим, увек рапорт предам.

Пролази још једна ноћ у кући овој.
Дани и ноћи заливени вином.
И Весна ме, моја, пита: „Шта радиш тата?“
„Ево ме причам са Живојином!“.

(Бања Лука,
Петровдан, 2014. године

Поштовалац и једног и другог)

 Боро ГОРОЊА
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ПОГЛЕД У ЈЕДНО СЕЋАЊЕ

Сећања су као возови- долазе и 
одлазе. Душку Трифуновићу 

сам још као дечак, памтим тај сус-
рет као да је био пре два јутра, 
рецитовао песму Кубанског пес-
ника Ретамара, која је почињала 
стиховима:“Са ранцем и ре-
волвером отишао сам из свога 
детињства.“ Тужно је отићи из 
детињства било како, са револ-
вером поготово, јер шта ће деци 
револвери. Жалосне су победе у 
којима учествују деца. Готово све 
епопеје су победе голобрадих, 
на свим светским изгибијама, 
меридијанима,револуцијама и 
контра револуцијама, мало је ика-
да било оних старијих, мудрих,они 
су долазили накнадно када све бу-
де готово, да се сместе и наместе. 
Била су то времена када смо уве-
лико сањали. Апсолутни песник, 
Душко Трифуновић је преживео 
људе и времена, победе и поразе, 
претварајући живот у поезију. Ка-
да сам га први пут видео и заволео 
био сам дерле он се заправо једино 
и могао волети, све друго би било 
необјашњиво, нисам као дете та-
да знао ни предедпостављао да ће 
поново потећи крв уместо љубави 
и да ћемо се срести као избегли, 
мислио сам да ћу све пријатеље 
увек дочекивати на станици свога 
детињства. И сад после толико го-
дина не знам да ли је он пронашао 
поезију као спас или је она можда 
пронашла њега? Као син песника, 
његовог пријатеља и сам избегао, 
запослен у библиотеци у којој је 
он требао наступити добио сам 
нестваран задатак да га дочекам 
и доведем. Додир наших судби-
на доживео сам сетно те светле 
јесени у Сремској Митровици 
граду у ком сам склонио истину 
и главу. Необичност је била, нити 
је Душко знао да ћу га ја чекати, 
нити сам ја знао да ћу бити релеј 
преко којег ће ићи појединости 
везане за овај културни догађај, 
да ће мени припасти таква част, 
све је било непознаница. Затечен 

насталим тренутком и емоцијама 
које ће живот касније уоквирити 
у сећања кренуо сам на железнич-
ку станицу да га дочекам . Воз из 
Сремских Карловаца каснио је 
пола сата,сусрет ће бити доцније 
емотиван. Чекао сам на клупи 
испред станичне зграде потонуо 
у сећања, диспечер је изнена-
да најавио долазак воза, погле-
дах нагло у часовник, кашњења 
није било више од најављеног, “ 
импресивно“ казах за себе.Воз 
је улазио на перон, смањивао 
убрзање да би се зауставио, из 
задњег вагона је изашао сед чо-
век , легенда једног доба, као да 
се враћала епоха. На себи је имао 
мантил испод њега џемпер у об-
лику полу-ролке боје драп његов 
стил облачења. Изашао је из воза 
као да на Неђарићима излази из 
трамваја па се запутио ко зна где. 
О рамену му је висила црна тор-
ба на којој је писало ситним бе-
лим словима Јахорина, имао сам 
утисак као да је тај онижи чо-
век носио снежну планину али 
не као терет већ као успомену. 
На врху те торбе биле су задеве-
не новине, Дневник штампани 
симбол Новог Сада и Војводине, 
запањујућа симболика, са торбом 
заједно носио је живот,прошлост 
и садашњост. Кад смо се угледа-
ли пошли смо један према другом, 
сусрет после петнаестак годи-
на није изгледао као некада онај 
последњи близу Вијећнице или 
Правног факултета у Сарајеву. Ту-
гу је покушао уверљиво заменити 
осмехом и духовитим речима :“ А 
мени су тако рекли да ће ме саче-
кати нека лијепа дјевојка.“ Дошло 
је до оправдане замене рекао сам 
прихватајући игру речи.Нисам 
срећан због такве одлуке доба-
цио је поново уз осмех.“Надахнут 
за следећи луцидан одговор ни-
сам био,а с њим се настављати 
снагом духа не бих имао никакве 
шансе. Кренули смо према изла-
зу из станичне зграде, предложио 

ми је да идемо пешке, далеко је 
рекао сам не сећам се колико је 
могло бити гласно.За нас из оних 
даљина више ништа није далеко 
рекао је то оним његовим полу 
баритоном. Док смо се кретали 
према граду започео је и разго-
вор, питао ме,шта радим, да ли 
сам ожењен, све ме је питао. Ре-
кох да сам ожењен да имам сина 
и тако редом.Одговорио сам му 
на сва питања осим на оно шта 
радим,на срећу није инсистирао 
на одговору. Евоцирао је минуло, 
заједничко, као да је једва дочекао 
да истресе тугу, хтео је изаћи из 
себе,али како ? За све наше људе 
који су дошли са оних рођених 
страна,за њих ће прошлост по-
стати будућност, догађаји уве-
нулих година духовна хипотека, 
размишљања о завичају, доживот-
на тема до краја постојане борбе. 
Све смо претресли људе и суд-
бине, смрти и рођења као у ре-
жираном времеплову, из његове 
песничке душе излила се река 
сећања и осећања. Сазнао је за 
смрт мог оца, испричао сам му 
детаље,отишао је рекао сам наг-
ло као топљење снега, без јаука . 
Знао је од пре све о његовој суд-
бини, о прошлости дечака који је 
преживео голготу, причао ми је 
тада о заједничким дружењима, 
пријатељима, песницима Ногу, 
Изету Сарајлићу, Лубарди, ша-
ховском коментатору Бјелици, 
само и само прошлости. Касни-
ли смо сат,не и више. Кад смо се 
појавили у библијотеци духови-
то је рекао присутним:“Чекао сам 
вашег колегу близу петнаест го-
дина, ето то је разлог зкашњења“. 
Насмејали су се сви.У поврат-
ку после књижевног сусрета 
још ме упитао где сам сахранио 
оца,рекох на једном брегу,схватио 
је метафору, а да смо тако од по-
четка ћутати знали можда би нам 
лакше било? Ко би у свему непо-
знатом могао ишта знати.Можда? 

Андреја Ђ. ВРАЊЕШ
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Из необјављених путописа   

ГДЈЕ СУ ШПАНСКА СЕЛА?

Још као дјевојчица чула сам 
за ЛОРКУ и питала се гдје су 

та чаробна шпанска села? Је ли 
иста Луна што обасја њега и вас 
цијели свијет на кугли земаљској? 
Онда и сада... Као хипнотиса-
на  невидљивим дејством Еро-
са и Тантоса,силно уживала... 
Каткад гласно Лорку  читала на 
мјесечини, међу распјеваним 
попцима.Осамљена сред мирис-
них љевчанских поља, тужну и 
страшну  пјесникову судбу че-
сто везивала са очевом  - неста-
ли су у 37. години, ни једном се 
не зна гдје је гроб.  Мој старији 
брат Бране у трећем разреду 
Учитељске добио на дар При-
ручни лексикон / Знање Загреб, 
1959/ и  донио га кући. Данима 
га гледамо, листамо... И под сло-
вом L -  на 555. страни  читамо: 
LORKA,FEDERICO GARCIA ( 
1899-1936), жртва Француских 
фалангиста.Музички образо-
ван воли народни мелос своје 
Андалузије, што утјече и на његов 
пјеснички ритам и музикалност 
стихова...››  Гласно и тужно уз-
дишемо за Лорком,потом дуго 
ћутимо над затвореним лекси-
коном. Чежњиво, од тада, ја 
размишљам о далекој земљи, 
марљиво учим, паралелно одра-
стам, пишем, и волим пјесника...  
Године јуре.У међувремену, ,, 
Рокери с Мораву›› шаљиво, из 
Србије,  пјевају свој хит: ,,У жи-
воту на сви страни/ пријатељи 
разбацани/ иду дани.. / У крава-
ма млеко пева/а наш шпорет за-
горева/ иду дани, иду.. Збиљски,  
наши дани пролазе брзо,просто 
лете.Бар мени..  Већ крајем шез-
десетих, за све непознанице, 
млади у жаргону користе исту 
флоскулу: то је за мене шпанско  
село...Свуда. Откуда то, у Југи?. 
Из шпанске револуције ? Мож-
да... Шпанија ми несвјесно уш-

ла у лапидарну поему ,,Питаћу 
те 85›› У дугом набрајању, један 
стих гласи:питаћу те гдје су 
шпанска села Дана 21.јуна 1978. 
та пјесма бруји у граду, када  Ран-
ко и ја, као пјесници, крећемо пут 
Шпаније (можда по одговор).  
Из Бањалуке идемо аутобусом 
пуним љупке невине младости  
играча фолклора,свирача, соло 
пјевача, писаца... Вођа пута је се-
кретар  Ц КУДМ ,,Веселин Масле-
ша›› Ђорђе Миликић. Уз возаче, 
Млађу и Мићу, искусне раднике 
,,Аутопревоза›› ми,, кваримо›› 
просјек старости својих сапут-
ника од неких 19.г.О путу не тре-
ба дискутовати.Ризик  је и у локо 
вожњи присутан  а пред нама је 
близу 3,5 хиљаде км до циља. 
Но,  на сваком лицу је видљив 
југословенски и лични понос 
због учешћа нашег ,,Маслеше›› 
на Интернационалном  фестива-
лу фолклора у Бургосу, на сјеверу 
Шпаније. Срећом,опасни Фран-
ков режим  је недавно оборен па, 
без примисли о њему крећемо 
без страха  као једини пред-
ставници Југославије, водеће 
чланице несврстаних земаља...  
Смјештамо у дубоке   боксове 
аутобуса, лични и заједнички 
пртљаг  - испред просторија 
у улици Фра Грге Мартића, 
данашње зграде   Синдиката.У 
ноздрве се увлачи јак мирис ги-
рица са ноћног роштиља из на-
шег дворишта, а потом, пријатна 
свјежина  улицом старог кестења 
пуног бијелих гроздова, ка Мал-
ти... 

Дишемо љето кроз отворене 
прозоре, раздрагани и радосни 
путници са широким осмијехом 
свима који су дошли да нам мах-
ну.руком...Одлазимо без  пробле-
ма а још јуче, кад сам се спремала 
да изађем  у фризерај, би фрка на 
послу.Наиме, нови благајник који 

се, из војске,тек вратио у бившу 
фирму,  бунтовно је престао да ра-
ди. Кад ме је о томе обавијестио, 
требало је хитно некога наћи за 
замјену, па формирати комисију  
и извршити примопредају...
Тек у сумрак посао би завршен 
па, скрушено упитах  бунтов-
ника што неће да ради, од чега 
ће да живи? Он ми одлучно од-
бруси: ја сам сликар. имам стан, 
сликаћу! Е, онако уморну разгали 
ме непозната умјетничка душа. 
Опростих му што ми је оду-
зео слободно вријеме и уз ши-
рок осмијех, лаконски узвратих: 
браво! Е ја сам пјесник... али зо-
ром путујем у Шпанију па журим 
кући да спакујем ствари за себе 
и мужа. Стварно›? упита видно 
изненађен. На растанку ведро 
довикну: Срећно! Посјетите и 
за мене, Музеј Прадо. Бјеше то  
наш сликар Владо Дацешин, мој 
први камен спотицања пред дуго 
путовање, биће их још.

Претежно се возимо ноћу, 
дању смо сви будни  путници .

Испред споменика Гоји има 
мноштво туриста.На репу смо 
дуге колоне чекамо карте за  
Музеј Прадо.С нама је Андрић

С њим ,,разговарамо››  све док 
неки лопов крађом новчаника у 
по бијела дана, не направи општи 
хаос.Покрадени Енглез дигао 
фрку, чувари реда јуре - хватају 
ту  свјетску звјерку, а непријатни 
призор  одмах нам затвара вра-
та Музеја.Сви смо сумњиви...
Ми, ,,Маслешовци››, по прото-
колу, стално и свуда чувамо се 
скупа,и, дакако, одустајемо од 
планиране посјете, жалећи случај 
чудимо се Мадридом, купујемо 
јужно воће за аутобус, неста-
ло нам је вршанских трешања..
Смирујемо се тек испред  фонта-
не у башти хотела Miguela Angela 
једући ,,гранде›› колаче којe је с 
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излога,кажипрстом, поручила 
наша драга Славица, Ђолетова 
супруга, иначе дуго  вођа  на-
ше најмлађе фолклорне групе 
Једва је објаснила шта жели, а ка-
да смо платили рачун, исти фи-
ни конобар  љубазно нам  рече 
,,Довиђења›› на српском језику.  
Какав ,, пех’’!Уз гласан кикот од-
лазимо ка стадиону Реал Мадри-
да, издалека да га видимо због 
момака који то силно желе, али 
и да се сликамо

Четвртог дана преваљујемо 
задњу дионицу пута до града 
Бургоса, фестивал почиње увече. 
У нама расте немир .Са голетних  
брда прате нас огромни реклам-
ни панои са ликом црног  бика на 
коме пише,,OSBORNE››  -  ријеч 
је о коњаку.  

Испод једног панела правимо 
паузу за ужину и ђутуре се сли-
камо . Сви смо здрави али нас 
старије брине  улазак у град јер 
нико наш не зна добро шпански,  
схватили смо то тек на граници. 
Но, специјалне ознаке на аутобу-
су лако су нас довеле до одредиш-
та јер су Шпанци гостопримљиви 
и сусретљиви људи.Водич и наш 
домаћин, господин Новара, пре-

узео нас је на семафору, смјестио 
у  студентски дом, на вријеме од-
вео на Мајор Плаце. Нема умо-
ра на тргу.Уз госте  учеснике 
фестивала бриљирали смо ми у 
свакој тачки.Иза ,,Гламочког ко-
ла›› око поноћи, проломило се 
одушевљење многобројне пу-
блике у граду три пута већем од 
Бањалуке:

,,Вива Југославија!Вива Тито!’’ 
Нико није сам,ми смо једна срећна 
породица...  Прилазили су нам 
старији људи,искрено задивљени  
разноврсним ношњама,игром и 
пјесмом наших народа и народ-
ности...Била је то наше богатство 
традиције и наслеђа,раскош,  у 
односу на Аустрију,Ирску и друге 
земље Одмах смо позвани на но-
ви већи фестивал  у Мадрид, као 
и  на пријем код градоначелника 
Бургоса, Хосе Муњаж Авиле.

Снашла нас је и друга срећа: 
Иван из Пазина,који у Бургосу 
живи дуго, нашао нас и одагнао 
све језичке баријере. Три дана се 
распитивао о свему у Југи.Жељан 
своје домовине, момак нас је оду-
шевио присношћу.Водио нас је 
свуда : у галерију, продавницу 
плоча – помагао при избору му-

зике а Ранка и мене, прво слобод-
но поподне, чак увео у стан  једне 
породице.Прије њега, на питање 
ко је био В.Маслеша ми смо од-
говарали: Долорес Ибарури.. што  
је било лако повезати

Послије карневала, Иван нам 
понуди познанство са великим 
сликаром недалеко од Бурго-
са.Ми одмах прихватимо позив 
сједамо у ауто који нас из гра-
да вози кући Ignacia del  Ria, 
у  Умберни. Ту живи са супру-
гом Сузан, Американком.Имају 
двоје мале дјеце.Дочекао нас је 
у кући пријатни мирис нац. јела 
са шкољкама и рижом, али ми 
смо се , не навикнути на мор-
ске плодове,  радије хватали 
сира à ла ,, Трапист›› и чаше ви-
на..Разгледали смо галерију са 
стакленом  куполом, ине сли-
ке, прашњаве сувенире из свих 
крајева свијета,алке по зидовима 
гдје су некада боравили коњи...
Типично сеоско имање сликар 
је давно прилагодио себи за рад. 
Иван нам је објаснио зашто су 
куће и штале  све међусобно веза-
не још од Османлијског царства 
. Ради се о одбрани сељака -   на 
брисаном простору често су  ги-
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нули. Из аутобуса су нас чудиле 
те мале необичне тврђаве на које 
их мука натјерала.

Толико нам је било пријатно 
у сликаревом дому да смо на 
вријеме заборавили, а када смо 
стигли назад, чекао нас је љутити 
Ђоле с ријечима: ,,Нико сатима 
не зна гдје сте?’’

Ухватио нас је стид, би-
ли смо збиља кривци, али Ран-
ко се брзински снађе: -  Али ми  
ЗНАМО гдје су шпанска села... 
Онај громки, срчани Ђолетов 
смијех,срећом, био је брзи знак 
праштања нама пјесницима и 
пријатељима. Тај наш ,,баксуз-
лук’’ оставили смо у Шпанији 
али га никада нисмо заборавили. 
Понијели смо безброј доживљаја 
и из градова успут: незаборавни 
су Кан, Сан Ремо, Барцелона, Ни-
ца, Лурд са љековитим молитва-
ма. Или Сан Себастијан, изнад 
Атланског океана, гдје је све ме-
дитерански доступно. О Верони 
и Трсту, неком другом приликом. 
Заиста, ту  врло успјешну  турнеју 
завршили смо једанестог дана, у 
капму искључиво страних тури-
ста, у граду  Ровињу. Дуж Јадрана 
,, Маслеша›› је љети држао угово-

рене концерте и ту ноћ пред  наш 
растанак с њима , било је сјајно и 
изузетно опуштено.

Понеки блам и лапсус 
водитеља на концерту имао је 
шарм  младости, изазивао спон-
тан аплауз. Послије гала коцер-
та за вечеру су скинули готово 
печење са ражња, и неко од на-
ших се загрцнуо: - ОЛЕ! – од 
,,пијаног дођосмо до печеног во-
ла. 

Уз звук кастањета, лијепи 
глас запјевуши: ,,У кравама мле-
ко пева/ иду дани, ПИЋЕ МА-
НИ / Добише аплауз..номадски  
искрен, под топлим звјезданим 
небом, у лијепој нашој Југи Да-
нас то сјетно записујем...Преш-
ли смо километре пута али богме 
и живота,ближи смо пророчком 
стиху ,,Питаћу те 85’’ Па,ако  Бог 
да, хоћу.  – Шта је мени? Мож-
да нешто  друго /питаћу те 
дуго,дуго.. /

P.S.      
У бањалучкој Галерији ,,Даце-

шин’’ почетком овог вијека, близу  
данашњег ,,Маслеше››, имала сам 
красну промоцију прве књиге за 
дјецу,,Паметна планета›› . Про-

мотер бјеше агилни  наш еспе-
рантиста Мићо Врховац, коме 
дугујем велику захвалност за 
преводе.Он ме је двијехиљаде 
неке, у својству писца, водио на 
Сесију есперантиста  Подуна-
вских земаља - у Београд. Бео/
град  бјеше главни град земље из 
које смо поносни путовали сву-
да, као што смо млади, у Лоркина 
села... Да.  Нема те земље, али не-
ма  ни Миће Врховца,ни драгих 
другара из Друштва: Ђолета, Ва-
се, Спалета,Милоша  Османов-
це.. нема ни Марка,лијеворуког 
виолинисте... Нестале су многе 
генерације, али има ,,Маслеша’’ 
који нас свесрдно чува.. у срцу 
своје младости..  

У Галерију ,,Дацешин’’ дошла 
бројна публика .Међу дјецом је  
и Владин син Роберт - данас не-
уморни  свјетски путник. Сигу-
ран у себе, на оца одлучан, добро 
зна да негдје постоји ПАМЕТНА 
ПЛАНЕТА само је треба истргну-
ти из моћних похлепних канџи 
и дати онима који знају искрено  
да воле. Нек се  све мијења , само 
ЉУБАВ никада!

Стевка КОЗИЋ ПРЕРАДОВИЋ
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Књиге и идеје

МОЋ ЛИРСКИХ 
МИНИЈАТУРА

Над тек објављеном збир-
ком пјесама „Трагом своје 

звијезде“ Ратка Лукенића.
„Није све готово кад све гото-

во је“, добро је познати стих Рајка 
Петрова Нога. Ове ријечи нису са-
мо гола констатација, оне отварају 
наду ономе ко се не предаје и 
ко зна да се нада. Вјерујем да се 
пјесник неће љутити што ћемо 
његов стих мало прилагоди-
ти тренутној ситуацију коју нам 
је наметнула пандемија коро-
не, па би могао и овако да гласи: 
Није све стало кад све стало је. 
Да није све стало може нам 
посвједочити и пјесник Ратко 
Лукенић из Бањалуке. Њему је од 
издавача „ГрафоМарк“ из Лакта-
ша прије који дан стигла његова 
тек објављена књига „Трагом своје 
звијезде“. Мада у поднаслову стоји 
само (с разлогом) „Поетске раз-
гледнице“, читалац који је имао 
макар овлашан увид у његово 
стваралаштво лако ће закључити 
да је пред њим избор лирских 
минијатура које је Лукенић писао 
деценијама, а које показују моћ да 
краткоћом саопште много тога. 
Прво неколико ријечи о ликовно-
графичком изгледу књиге, чији 
прелом је пјесник „повјерио“ са-
моме себи. Она је квадратног фор-
мата, неуобичајених димензија, 
штампана у колор техници, стра-
нице нису означене, а на крају 
нема садржаја. Зашто је то тако? 
Самим поднасловом аутор је на-
значио да су то разгледнице, што 
значи да се књига може читати и 
гледати (да, гледати!) гдје било да 
се отвори. Тако је конципирана 
да је прелиставамо као разглед-
нице које смо од дјетињства до 
зрелог доба скупљали и чували у 
некој кутији, да им се вратимо ка-
да сјећања у нама побуде немире.  
Зашто наглашавам да се књига мо-

же и гледати? Једноставно зато што 
је оплемењена графикама добро 
познатог наивног умјетника Пере 
Мандића, сликама (уље на плат-
ну) Борка Шајиновића, привлач-
ним умјетничким фотографијама 
природних љепота и снимцима 
који нас на посредан начин воде 
пјесниковом животном стазом, 
од родне Црквене код Прњавора, 
преко Славоније и Њемачке, до 
Бањалуке, гдје сада живи и ствара. 
Сваки умјетник се најпотпуније 
сказује својим дјелом, оно му је пра-
ва биографија, али ипак која рече-
ница о Ратку Лукенићу (рођеном 
1941). Основно образовање сте-
као је у родном селу и Славонској 
Пожеги, а средњу управну и 
студије управног права завр-
шио у Загребу. Највећи дио рад-
ног вијека провео је у Њемачкој, 
гдје је, како сам каже, подстакнут 
чежњом за завичајем, почео да пи-
ше поезију. Мало касније за неке 
листове у тадашњој Југославији 
извјештавао је о активности-
ма Југословена запослених у тој 
земљи и коментаре о политич-
ком животу тада подијељене 
Њемачке. Љубав према новинар-
ству вратила га је у Крајину, гдје се 
неко вријеме професионално ба-
вио информативном дјелатношћу 
и публицистиком, што је уобли-
чио и у неколико књига. Поред 
четири збирке пјесама, два ро-
мана, збирке новела, два уко-
ричена спољнополитичка есеја 
и документарне књиге о Лакта-
шима у информативним сред-
ства, зналачки је припремио и 
публиковао обимну, богато илу-
стровану монографију Црквене. 
Књига која му је тек стигла из 
Лакташа (чија је уредница Јелена 
Милинчић, а као лектор потпи-
сан је књижевник Живко Вујић) 
најбоље ће сама о себи говорити, 

али ипак ево неколико оцјена које 
би могле подстакнути будуће чи-
таоце да је потраже и прочитају. 
Кроз нешто више од тридесет пра-
вих лирских медаљона, Лукенић 
нас проводи кроз свој живот, 
посвећујући највећу пажњу 
завичају, дјетињству и љубави. 
Кроз само четири, шест, осам 
кратких стихова (мало која пјесма 
има десет или који стих више) 
пјесник чистим народним језиком, 
језгровито саопштава своје мис-
ли, натопљене набујалом али до-
бро контролисаном емоцијом.  
Уосталом, најбоље је да пре-
пустимо рецензенткињама 
па представе ову књигу. 
„На само њему својствен на-
чин, одсања он завичајна јутра, 
жеге, сумрачја, косидбе и жет-
ве“, пише књижевница Драгојла 
Поповић, па додаје: „Та узви-
шена завичајна љепота слила се 
на раскршћу жеља у ‘загонет-
ни сусрет’ тамо негдје иза дуге. 
„Посебну драж овој збирци 
пјесама дају вјешто провучени 
мотиви дјетињства кроз иску-
ство живота, показујући у само 
неколко стихова сву снагу ра-
дости која није нестала потис-
нута пролазношћу времена и 
трагичношћу свијета“, добро за-
пажа пјесникиња Јелена Глишић. 
Преостаје само да збирци пјесама 
„Трагом своје звијезде“ Ратка 
Лукенића пожелимо да што прије 
пређе барикаде које нам је поста-
вила корона и похита у сусрет чи-
таоцима. 

Ранко ПАВЛОВИЋ
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КОВИЉКО

Био је прилично вижљаст. Ја 
не знам знате ли шта значи 

вижле. Па, то ти је, кад је ријеч о 
момчићу, несташно момче, жи-
во, склоно разним марифетлу-
цима, враголасто.. Ускаче у сваку 
пређу, али је безазлено. Неће ни-
кога од њега глава забољети. Па 
и име му је, брате, необично. 
Женско име Ковиљка некако је 
обичније. И оно је ријетко , али 
ћете га наћи чешће него ово муш-
ко- Ковиљко. За овна, коме чоба-
ни рано почну да вежу рогове, да 
му их обликују, савијају, мотају..., 
каже се  ковиљан. А има и оно 
цвијеће- ковиље. Чули сте сигурно 
за оне стихове „ту ми расте цмиље 
и ковиље“. Не вјерујем да је наш 
Ковиљко добио име ни по том 
цвијећу. Јес да је био, и поред свих 
несташлука, златан, некако мио, 
али није баш био ни цвијеће. Али 
није вала ни неко злочесан. Никад 
ми није било јасно зашто они ста-
ри људи стално спомињу ону на-
родну пословицу-„злу браву зла 
паша не гине“. Ако је за некога био 
неваљао, онда је био самои за себе. 
Такав је био наш Ковиљко.

Но, пустимо сад његово име. 
Није га он сам себи надјенуо; не-
ко му га је дао, па нека га сад но-
си или као цвијеће, или као онај 
ковиљан што мора носити своје 
рогове. Фини су му, савијени, за-

сукани, измотани...али, ипак, -ро-
гови.

Из раног дјетињства је 
Ковиљко, или „бакино Ковиљче“, 
како му је бака тепала, показивао 
несташлуке.Прво, мада то није ни 
несташлук, ни нешто необично, 
није волио књигу. А могао је бити 
добар ђак; био је бистро дијете. Од 
некога је он чуо оне стихове чи-
ка Бранка, па их је он мало пре-
правио:- „Збогом књиго, Божија 
досадо, луд је био ко те је писао.“ 
Шта! Треба он сада да чита неки 
буквар! Зар се није љепше наша-
лити са баком Љепосавом. Али 
није то она његова бака чије је он 
„Ковиљче“, него комшиница. На-
легла она Пиргу, потурила пода њу 
десетак-дванаест јаја да јој излеже 
пилиће. Знате, тако су у његовом 
селу жене производиле пилиће, 
јер тамо ти није било инкубатора. 
Какав црни инкубатор, кад није 
било ни „електрике“. Е, искори-
сти Ковиљко прилику кад баба 
Љепосава није ту, диже јој испод 
Пирге сва јаја (оставио је он по-
лог!), скува их и онда их врати под 
Пиргу. Чекала бака, чекала, про-
шло вријеме, прошла „вада“, како 
је то бака говорила и коначно се 
изнервирала. Дође једно јутро до 
Пирге и бијесно ће на њу:  „Ђаволи 
те више чекали. Залегла си ту ко 
нека царица“, ћушну је ногом и 
покупи јаја. Успут разби једно да 
види шта је у питању, кад тамо- 
скувано.Разби друго, треће...- сва 
скувана. Боже ми помози, крсти 
се бака, окреће се око себе види 
ли је ко док баца јаја и док са со-
бом прича. Ово је ђавољи шерт, 
анђели са нама били.

 Казаће јој касније Ковиљко да 
је то он урадио. Јасно, уз смијех 
и његов и бакин. Е, то је један од 
његових дјечијих марифетлука. 
Да не причамо о томе како је ве-
селом Шарову везао неку шкудалу 
за реп, па он као бијесан скакао по 
селу док није пао од умора.. Или 
оно кад је упалио фењер, заве-
зао га за конопац, претурио пре-

ко гране од јасена, и у вечерњим 
сатима, кад је мркли мрак, поте-
зао и попуштао коноп и фењер 
подизао и спуштао. И то је било 
неко „Божије претсказање“, како 
су старије жене говориле док су 
то гледале и крстиле се.

Такав је био Ковиљко као 
дијете. Касније..., е, касније се 
промијенио. Уозбиљио се, за-
момчио, постао вриједан. Постао 
козбаша у селу. Е није мајчин 
син, кад би се косиле баре, преда 
њ уносио гузицу. Али, не држи га 
мјесто. Мало-мало, он би некуд да 
иде. Покушавају весели родитељи 
да га смире, да остане на имању. 
Има, хвала Богу, све. Набављене 
су машине, стигла и струја у село, 
направљен пут, али- џаба.:град па 
град. Некако му најжалије остави-
ти баку. Ко ће- говорила му је- ба-
ку сахранити. А он, к›о он, онако 
мангупски, тапше баку по раме-
нима и смјешка се. Како би било, 
бако, да ја тебе одмах сахраним? 
Па, како, моје Ковиљче, кад још 
нијесам умрла. А, ја, заборавио ја 
да треба прво да умреш. И онда 
смијех који свима разгаљује душу.

-Е, кењчине велике, Боже теби 
хвала.- не може да се уздржи од 
смијеха ни отац. Оћеш ли се икад 
дозвати!

-Хоћу, ево одамах ћу се звати. 
О Ковиљко! Ето видиш, неће бу-
дала да ми се одазове.

И тако је стално са нашим 
Ковиљком. Но, дође вријеме, 
Ковиљко подиже сидра и крену 
у град. Млад сам, здрав, снажан 
к›о бик, биће посла.  Хоће, хоће , 
узвраћа отац. Сам рече да си као 
бик, па бојати се да не будеш стал-
но у бразди.

Једнога јутра крену на пут. Даје 
му отац пара да има за почетак, 
док се не снађе. Изнајми, каже му, 
собу или ту, како то ви кажете , 
гарсоњеру. Имаш ево пара и немој 
се упуштати да гладујеш. Чу бака 
да је ријеч о гладовању, па поче да 
претражује нешто по џеповима. 
Извади смотуљак пара и тисну га 
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у Ковиљкову торбу. Не даде се то оцу сакрити, па ће 
баки: „Мајко, дао сам му ја пара, немој му ти више 
давати“. „Ајде сиктер- одбруси бака сину- нећеш ми 
ти одређивати коме ћу дати, а коме нећу. Ја сам тебе 
родила, а нијеси ти мене, па да те ја слушам.“ Весе-
лом домаћину не преоста ништа друго него да по-
дигне руке.

Нађе Ковиљко убрзо гарсоњеру, испла-
ти је унапријед за три мјесеца, јер се газда хтио 
обезбиједити. Нађе брзо и посао. Грађевинско је 
предузеће, потежак је посао, али је добро плаћен. 
Задржа се ту на послу петнаестак дана, кад му неки 
пријатељи рекоше да траже радника у једном хоте-
лу. Бићеш, рекоше му, избацивач. Плата је боговска. 
А какав је посао тог избацивача, пита он. Није прије 
чуо за такву професију. Кад му објаснише да треба да 
пази на ред, да смирује немирне госте, он се разведри.
Море, бацаћу их као рукавице ако не буду слушали. 
Поче посао у хотелу. Потраја то добар душак. Но, 
једне вечери двојица добро припитих младића по-
чеше да га вријеђају. Ко је он, сељачки папак, дањима 
ствара ред. Иди на село, тамо ти је мјесто. Чувај го-
веда. Церекају се и посматрају га изазовно.  Ковиљко 
сав цепти. Дрхти. Стеже  грчевито шаке. Нека чудна 
снага се пробуди у њему. Увриједи га кад га овај један 
упита да ли га сврби нос. Могао би он мало да му га 
протрља. Покуша да устане, али га снажан Ковиљков 
ударац у браду баци на под.. Овоме другоме, који 
хтједе да се умијеша у тучу, Ковиљко  припријети: 
ти мируј. Није поштено двојица на једнога.. Не по-
слушаш ли, биће ти горе него овоме на поду. Зањ се 
немој бринути; сад ћу ја њега отријезнити, и при-
том му сасу на главу криглу пива која је била непо-
пита на столу.     Дође шеф сале. Кад видје госта на 
поду, погледа Ковиљка попријеко. Момак, ми смо 
тебе запослили да ствараш  ред, а не да пребијаш го-
сте. Сјутра тражи нови посао. Но Ковиљко не хтједе 
да се помири са наглом шефовом одлуком. Оде он 
ујутру код директора и објасни му све шта је и како 
је било. Овај позва шефа. Шеф сале му објасни шта 
се десило. Рече да је морао звати хитну помоћ, јер је 
„избацивач“ тешко побриједио госта  који је добио 
и потрес мозга.

Директора је интересовало да ли су ти гости би-
ли пијани и да ли су вријеђали његовог радника на 
радном мјесту. Шеф мораде признати да је било тога.

-Ковиљко-обрати се директор овом новом радни-
ку- ти убудуће нећеш радити тај посао. Идаље ћеш 
припомагати у стварању реда и пазити на понашања 
гостију, али од сјутра ћеш ићи на обуку за возача То 
ће бити о трошку фирме. Кад завршиш обуку и по-
ложиш возачки испит, бићеш мој шофер. Мој лич-
ни шофер. Такав одважан, храбар и поштен момак 
је потребан овој кући. Асад иди и одмори се. Сјутра 
почни са обуком.

Кроз два мјесеца, пошто је положио возачки ис-
пит, Ковиљко је задужио директоровог мерцедеса. 
Добио је и униформу: црно одијело, бијелу кошуљу, 

кравату...Послије петаестак дана директор му дозво-
ли да службеним мерцедесом  оде до села да посјети 
родитеље.

Док је пред родитељском кућом излазио из мер-
цедеса, Ковиљко се враголасто обрати оцу који му је 
ишао у сусрет: „Стари, ево мене у мерцедесу умјесто 
у бразди“. Суза радосница се  скотрља састарчевог 
лица Пала је на црно Ковиљково одијело. На његово 
раме.. Овај се избави из очевог загрљаја и пође према 
баки: „Бако, па ти још жива! А ја дошао да те сахра-
ним. Видиш да сам обукао и црно одијечо.“

„Начекаћеш се ти, безобразниче бакин, док ба-
ка мрљане. А не би ми, вала, било жао да то сад од-
мах буде кад сам дочекала да те видим тако лијепог 
и срећног“.

Момчило ГОЛИЈАНИН

ДОКАЗ ПОСТОЈАЊА
(Mајци)

Можда је касно сад да ти пишем 
више те нема да ме питаш 
„зашто не напишеш пјесму о мајци“, 
умрла си поред два сина и мужа 
а они су несигурни свједоци 
док се надају да је и то било можда 
и да ће те некад у вјечности срести. 
Један од те тројице можда био сам ја 
који ће ти и тад рећи – мајка је пјесма - 
нема потребе писати пјесму о пјесми, 
а ти ћеш ме, опет можда, чути 
и са мном о било чему поново пјевати. 
Можда су живот и смрт обичне лажи 
јер све је нечим условљено,  
несигурно, под знаком је питања 
и потпада под рјечцу „можда“; 
можда је доручак појео нас 
а не ми њега, па отуд и болест,  
можда земља влада над нама 
а не ми над њом и ето ти муке, 
можда не пролази вријеме него ми 
па понекад догурамо и до старости, 
можда су наша тијела само посуђена 
из ормара космоса, природе, Бога... 
да, све је нечим условљено,  
несигурно, под знаком је питања 
и потпада под рјечцу «можда», 
једина као доказ постојања 
људи и свијета 
увијек је стајала љубав мајчина.

(фeбруaр,2020.)

Милан РАКУЉ
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Друштвене теме: Паритет и демократија у Босни и Херцеговини (2)

(Нe)aнгaжмaн  
кao eтичкo питaњe

Истoриjски je пoзнaтo тумaчeњe 
дa будућнoст трeбa зaрaдити. 

Цeнтрaлнa тeмa у БиХ нa свим 
рaзинaмa, свим срeдинaмa и 
„структурaмa“ jeст друштвeнa 
кризa с кojoм смo суoчeни. 
Пoтрeбaн je инстинкт, имaнeнтнa 
мудрoст и eгзистeнциjaлни рaзум 
цjeлинe (друштвa, нaрoдa), кoja 
увиjeк нaлaзи рjeшeњe и излaз. 
Tу „мудрoст цjeлинe“ трeбa 
oргaнизoвaти и усмjeрaвaти. Бeз 
прoмишљeнoг и oргaнизoвaнoг 
усмjeрaвaњa, бeз aнгaжмaнa 
тeмeљeнoг нa искуству и 
свeстрaнoм увиду у кoнтeкст 
(нe, дaклe, пукoг aкитивизмa), 
спoнтaни излaз штo гa нaлaзи 
„eгзистeнциjaлни рaзум“ пoстaje 
излaз зa нужду. Moрaлнoст кao 
aктивнo нeгoдoвaњe aли и изрaз 
пoтрeбe у Бoсни и Хeрцeгoвини 
je нaсушнo пoтрeбнa. Пoтрeбнo je 
aнгaжoвaњe, aнимирaњe грaђaнa, 
њихoвe вoљe и eнeргиje, кaкo би 
трajнo мoгли бити „пoгoнскo 
гoривo“ нaпрeдних идeja.

O п o р т у н и з a м  з н a ч и 
прилaгoђaвaњe, кoмпрoмис, 
л и н и j a  м a њ e г  o т п o р a , 
н e п р и н ц и п и j e л н o с т , 
кaпитулaнствo, нeзaмjeрaњe, 
нeдoсљeднoст, грaђaнскa кoмoциja, 
нeaнгaжмaн, лицeмjeрствo, 
кукaвичлук итд. У кoриjeну 
oпoртунизмa лeжи стрaх, aли нe 
сaмo стрaх кao индивидуaлнo-
психoлoшкa, нeгo и кao 
сoциjaлнo-пoлитичкa кaтeoгриja. 
Oпoртунистичкo je пoнaшaњe и 
изрaз дeфeтизмa, увjeрeњa дa сe 
и тaкo нe мoжe битнo утjeцaти нa 
„тoк ствaри“. Вeрбaлизaм je у нaс 
дoистa пoстao нajучeстaлиj вид 
oпoртунизмa и кoнфoрмизмa у 
БиХ. Moрaлнo je питaњe oдрeћи 
сe нeких вeрбaлизaмa кojи су у 
Бoсни и Хeрцeгoвини пoстaли 

сaмoхвaлисaњe, умjeстo дa нaс 
тргну из сaмoзaдoвoљнoг дрeмeжa.

Питaњe трeбa ли нaм мoрaлнa 
oбнoвa, имa смислa jeдинo уз 
питaњe: Je ли мoрaлнa oбнoвa 
мoгућa? Друштвeнo влaсништвo 
у Бoсни и Хeрцeгoвини укoликo 
и уживa прaвну и пoлитичку 
зaштиту, гoтoвo je сaсвим извaн 
мoрaлнe зaштитe. Нaжaлoст, 
привaтизaциja друштвeнoгa у 
Бoсни и Хeрцeгoвини у вeћoj 
мjeри зaвршилa je кao нajтeжи 
oблик крaђe. Пaрaдoксaлнo je 
дa тo ниje нaишлo нa мoрaлну 
oсуду. Tрeбa вjeрoвaти дa су 
у мaсaмa увиjeк aкумулирaнe 
вeликe пoтeнциjaлнe eнeргиje. Дa 
ли ћe oнe и кaкo бити oслoбoђeнe 
и у кoм прaвцу  усмjeрeнe, тo 
прeсуднo зaвиси o пoлитичким 
стрaнкaмa, o oним снaгaмa кoje су 
сe стaвилe нa чeлo грaђaнa, нaрoдa, 
пoкрeтa. Aли нe сaмo дa гa пoвeду, 
вeћ дa гa и дoвeду дo циљa, крoз 
свa урaчунaтa и нeпрeдвиђeнa 
искушeњa крoз кoja пoкрeт нужнo 
прoлaзи. У пoлитици, кaкo кaжe 
Wинстoн Цхурцхилл ниje тoликo 
вaжнo зaпoчeти трку кoликo 
издржaти дo крaja. Oд влaститих 
пoгрeшaкa пoлитичaри нe смиjу 
прaвити врлинe. Moдeрни je 
пoлитички прoцeс-прoцeс 
интeгрaциje.  O мoрaлнoj сe 
oбнoви мoжe гoвoрити и кao o 
рeгeнeрaциjи рaзвojнe мoрaлнe 
свиjeсти у Бoсни и Хeрцeгoвини, 
o кoнцeнтрaциjи кoлeктивнe 
вoљe и eнeргиje нa пoстaвљeнe 
прoгрeсивнe, oпштe нaрoднe, 
хумaнe циљeвe. Aлтeрнaтивa 
збиљскoj oпaснoсти бирoкрaтскoг 
цeнтрaлизмa и измишљeнoj 
oпaснoсти унитaризмa у БиХ 
(с кojoм нaшe нaциoнaлнe 
пoлитoкрaтиje плaшe нaрoд, кaкo 
би гa мoглe вoдити  и спaшaвaти 
oд oвe aвeти), jeст нaциoнaлнa, 

eкoнoмскa, пoлитичкa, културнa 
дeзинтeгрaциja. Систeм (нe)
функциoнишe нeпрeстaним 
пoгaђaњeм, дaклe, пoтeнциjaлнo 
je и aктуeлнo у пeрмaнeнтнoj 
бл o к a д и .  И нс т и т у ц и j с к a 
дeцeнтрaлизaциja сaмo je при-
вид дeмoкрaтичнoсти, изa кoje 
сe збивajу рaзличити oблици 
узурпaциje влaсти и мoћи. Кризa 
сa кojoм je суoчeнa Бoснa и 
Хeрцeгoвинa ниje сaмo eкoнoмскa, 
вeћ je тo eкoнoмски, мaтeриjaлни 
изрaз друштвeнe, културнe и 
мoрaлнe кризe. To je oпштe стaњe 
духa и свиjeсти. Имaти сaдaшњoст, 
тo знaчи рaдити зa будућнoст. 
Будућнoст трeбa зaрaдити. Кoд 
нaс у БиХ будућнoст сe нeмилицe 
трoши, БиХ сe зaдужуje инвeстирa 
сe и трoши нa рaчун будућe 
aкумулaциje и будућe гeнeрaциje. 
Зaдужити будућe гeнeрaциje- 
тo je мoрaлнo питaњe првoг 
рeдa. Eлeмeнтрнa бипoлитичкa 
културa, a дa и нe гoвoримo o 
пoлитичкoj мудрoсти, нaлaгaлa 
дa сe слиjeди судбинa влaститoг 
прojeктa у БиХ, дa сe зa прoмaшaje 
и кривe пoтeзe снoсe пoсљeдицe, 
бeз oбзирa нa „дoбрe нaмjeрe 
прojeктaнaтa“. Сфeрa пoлитикe je 
пoд нeпрeстaним удaримa кушњe 
и прeиспитивaњa. Tу никaдa нeмa 
прeцизнo зaдaних, дeфинисaних 
ситуaциja. Пoлитикa je нa стaлнoj 
кушњи дa пoсeжe зa свe вишe 
мoћи. Tрeбa сe избoрити у Бoсни 
и Хeрцeгoвини зa „прaвeдну“ 
успoстaву мoћи, тj. мoрaлнa 
успoстaвa мoћи. To je друштвeнo-
истoриjски прoцeс „врaћaњa“ 
мoћи њeзину извoришту, тj.рaду. 
Сaмo тaкo пoлитикa мoжe би-
ти „oргaнизoвaнa нaдa“ (Meшa 
Сeлимoвић).  Moдeрнa држaвa 
дaнaс je првa и oдлучуjућa 
сoциjaлнa силa сaврeмeнoг свиjeтa. 
Oнa oсвaja свe вишe друштвeнoг 
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прoстoрa, oнa бивa држaвa 
плaнeр, држaвa рeгулaтoр, држaвa 
пoслoдaвaц и влaсник, држaвa 
нajмoћниjи зaштитник и симбoл 
нaциoнaлнoг интeрeсa. Никaдa кao 
дaнaс знaњe ниje билo срeдствo 
увeћaвaњa пoлитичкe мoћи . Aкo 
сe нe зaустaви прoцeс гaлoпирajућe 
инсис т у циoнaлизaциje  и 
бирoкрaтизaциje у БиХ пo 
слoгaну свaкoм интeрeсу њeгoвa 
институциja, Бoснa и Хeрцeгoвинa 
мoрa дoживjeти кoлaпс. Вeлики 
прoблeм у Бoсни и Хeрцeгoвини 
je глaд и сирoмaштвo. Eпидeмиje 
глaди сe нису никaдa дoгoдилe 
у дeмoкрaтским зeмљaмa чaк 
ни у вeoмa сирoмaшним, гдje су 
сe рeдoвнo oдржaвaли избoри 
и гдje су пoстojaли слoбoдни 
мeдиjи. Глaд и сирoмaштвo су сe 
дoгaђaли у вojним диктaтурaмa, 
у кoлoниjaлним рeжимимa тe 
у jeднoстрaнaчким држaвaмa. 
Oдсу тнoст дeмoкрaтиje у 
прaвилу пoдржaвa вoлунтaризaм 
пoлитички дoминaнтнe скупинe, 
кojи мoжe знaчити избoр крajњe 
нeуспjeшних eкoнoмских мoдeлa 
и oдлукa с дугoгoдишњим тeшким 
пoсљeдицaмa. Дeмoкрaтскo 
друштвo je сaмo oнo кoje нe 
прихвaћa прaвo билo кoje eлитe 
нa влaдaњe, укoликo oнo ниje 

прихвaћeнo oдлукoм нaрoдa, 
избoрнoм oдлукoм бирaчa. 
Пoлитички систeми мoгу сe 
пoдиjeлити нa дeмoкрaтскe и 
нeдeмoкрaтскe. Пoлитички нaрoд 
je вeoмa битaн субjeкт пoлитичкoг 
прoцeсa. Прoблeми дeмoкрaтскe 
трaнизициje и кoнсoлидaциje 
су oзбиљaн прoблeм Бoснe и 
Хeрцeгoвинe. Институциoнaлни 
плурaлизaм нe трeбa бркaти с 
пoлитичким плурaлизмoм. У 
Бoсни и Хeрцeгoвини чeстo путa 
дoлaзи дo фузиje привaтнoг и 
jaвнoг, дo пoрoдичнe влaсти 
и динaстиjскoг нaсљeђивaњa. 
Дeпoлитизaциja кoja прoизвoди 
aпaтиjу je смишљeнa пoлитикa. 
Пeрсoнaлнa влaдaвинa je пoсeбнa 
пoдврстa aутoртирaних рeжимa, 
гдje нoсилaц врхoвнe влaсти 
упрaвљa бeз билo кaквих лeгaлних 
лимитa, крajњe aрбитрaрнo, 
чeстo тирaнски, служeћи сe 
мeсиjaнскoм пoзициjoм лидeрa, 
пoкрoвитeљствoм и кoрупциjoм. 
Кoристe привилeгиje зa бoгaћeњe 
пoрoдицe њихoвих приjaтeљa 
двoрскe свитe итд. Teмeљнo 
питaњe je дa ли je нaчин влaдaвинe 
усмjeрeн нa oпштe дoбрo или 
je пaк свeдeн нa кoристoљубљe. 
Држaвнo упрaвљaњe трeбa дa 
дoлaзи из нaрoдa. Вриjeднoст 

прaвнoг систeмa je у jeднoj 
дeмoкрaтиjи стaлнa, jeр oн 
пoсjeдуje влaститу вриjeднoст кoja 
нe мoжe бити пoвриjeђeнa или 
нeгирaнa пoлитичким бoрбaмa. 
Дeмoрaтскa устaвнa држaвa 
кoja je стaрa вeћ двиje стoтинe 
гoдинa jeст нajуспjeшниjи oблик 
институциoнaлизaциje пoлитичкe 
слoбoдe, у истoриjи чoвjeчaнствa, 
кojи пoзнajeмo. Дeмoкрaтиja 
прeдстaвљa идeнтитeт влaдajућих 
и oних кojимa сe влaдa. Teмeљни 
пojaм устaвнe дeмoкрaтиje мoрa 
бити слoбoдa, кoja сe нe мoжe 
рaзумjeти кao увoд у нужнoст, 
нeгo трeбa дoпустити рaзвoj 
рaзличитих интeрeсa. Нужнo je 
издржaти тe сукoбe интeрeсa, 
jeр су oни прирoдaн нaстaвaк 
индивидуaлнoг сaмooдрeђeњa 
у jeднoj нeмoнoпoлизoвaнoj 
зajeдници. У пoлитичкoj aрeни 
у БиХ je (прe) вeлики брoj 
пoлитичких стрaнaкa... Свe 
вишe сe jaвљajу и ПOКРETИ. 
Питaњe je кaкo и с ким 
дaљe?„ПOКРETИ СE РAЂAJУ И 
УMИРУ СA ДРУШTВOM КOME 
ПРИПAДAJУ...“

(Сaвиндaн, 27.1 2020.) 

Прoф.др Душкo ВЕЈНОВИЋ
Прoф.др Влaдимир СТОЈАНОВИЋ

Јелена ВЕЉКОВИЋ

ЧУВАРИ 
(КОСОВО И МЕТОХИЈА)
Видиш, сине, 
како изнад нас круже 
туђински авиони,  
као гладне ваздушне ајкуле 
моћне, силне, зле, бахате 
Круже изнад нашег 
малог грумена земље 
изнад нашег Косова 
које је срце планете.
А ми смо чувари тога срца 
Чувар се постаје рођењем- 
и пре рођења-оног трена,  
кад је твоје малено срце 
закуцало под мојим- 
два срца у једном телу.
Такво је и Косово- 
једно тело са пуно срца 
са пуно чувара, 
онолико колико туђини 
не могу никада да изброје, 

Јер не престаје се бити чувар 
ни након пресељења 
ни након смрти 
ни након заборава, 
Љубављу смо везани 
за се, за своје, за нас, за наше.
Па зато Косово 
никад неће бити туђе, 
и изаћи ће с њега 
свако ко на силу уђе!

ГНЕЗДА СМРТИ  
(КОСОВО 2)
Чујеш, сине, 
изнад лете туђински авиони 
летећа гнезда смрти 
Донели су смртно пролеће 
и пролећну смрт 
на својим металним крилима 
Растерали ласте 
тек придошле с дугог пута 
Растерали оно питомо пролеће 
које се редовно гнезди 

по нашим двориштима 
на равнодневицу 
Равно им до Косова 
и даље 
до њихових проклетих огњишта 
Од плавог неба направили пакао 
Сатерали нас у подруме у склоништа 
Ал ми смо под земљом 
направили рај 
својом љубављу својом невиношћу 
Ми смо обожени, побожни, божји 
Они су одемоњени, одбожени, 
ђавољи 
Не, неће моћи тако! 
Ово је само накратко! 
Опет ће бити наше 
све што се српским именом звало! 
Чујеш ли, сине, 
чак и кад мене не буде било 
биће тебе 
и твога семена 
за сва времена! 
Дабогда се све српско 
заувек у вашим главама снило!
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РОДЕ МОЈ... 
Ех мој роде, прароде
Стотинама година цркву своју имате 
Али се у њој искрено не молите
Све сте под ноге бацили и газите
Најближег заборавили и претке оставили
По пољима лутате као да сте уплашене срне
Не поштујете свога најближег ни даљег 
Узимате само материјално
Живите од данас до сутра
Све је у вашим срцима сиромашно и биједно
Јер не волите своја жита и иловачу 
Ни птицу у прелету ни воду коју пијете
Живите да би материјално били богати
А душу духовно сиромашите
Немоћне исмијевате и блатите
Ни сина ни кћер не жените као некад
На свадбама на зараду мислити
О унучадима не размишљате 
Јер се цвијећем и шаренилом китите
Ни кума вам ни фамилије на слави нема
С браћом својом иконе родне газите
За међу и оструге се гложите за вратове хватате
Као да вам је свега мало и да ништа немате
На крштења и свадбе богате и угледне зовете
Носите камен на леђима огроман велики
Притишће вас и за гушу дави
Језик вам пребрзо палаца отров избацује
Сви много знате а ништа не занте
Јер ријечима не можете да кажете
Новцем све купујете а не знањем
Око себе не гледате и нећете да видите
Да змије отровнице гмижу по авлији
Овце умјесто соли земљу лижу
Буника и оструге око кућа и штала ничу
Огњишта нестају и све се у пустару претвара
Ништа вам није доста свијет вам премален
Огњиште запустили више дима нема 
За друге радите и туђе њиве садите
Незадовљни дочекујете и испраћате госта
Као да вам је увијек петак постан дан
Не знате да вас лозе повијуше увијају

И завлаче црнином у душу на пеленама бијелим
А чедо у свакој десетој кући тек заплаче
Бјежите а не знате куда ће те побјећи
Бјеснило влада и држи док вуци јагњад  једу
Стидите се свог дједа и прадједа
Знате ли роде мој ишта о себи и својим
Да душе њихове лутају и опомињу 
Водом хладном свако јутро лице умивају
Над водама о вилама и вилењацима снивају
Далеко од свог краја уморни и занемоћали
А ви се браћо и рођаци подсмијавте
А свијет неће да постојите и рађате
Све кипти и туга сеу сваку пору завија
Родови и плодови,  шта ће од нас бити 
Кад родбинска кућа у коров зарасте
И све заборавимо јер записали нисмо 
Ко смо и шта смо били
Ехо времена бјежи а род залутали
Галопирајући за њим трчи 
Јаму копа и у њу пада

Савко ПЕЋИЋ ПЕСА
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Бaлкaн - љeпшa стрaнa мeдaљe

TEMИШВAР-TIMISOARA 
-WIENNA НA ИСTOКУ!

Кao штo глaвни грaд Румуниje,Букурeшт,зoву 
„Истoчни Пaриз“,тaкo мнoги зaпaдну 

приjeстoницу Румуниje,Teмишвaр,зoву „мaли Бeч“
Кaдa je влaдa Србиje, нaкoн убиствa Зoрaнa 

Ђинђића oдлучилa 2006.гoдинe дa гигaнт 
jугoслoвeнскe фaрмaцeутскe индустриje ‘Хeмoфaрм’, 
прoдa њeмaчкoj Stadi cak зa пoлa милиjaрдe eврa, 
нисмo ни слутили дa ћeмo кao љeкaри,бeзсрeбрeњaци 
из РС-ФБиХ, из Сaрajeвa, Дoбoja, Биjeљинe, Грaдишкe, 
Приjeдoрa, Mркoњиц Грaдa и Бaњe Лукe(сjeдиштa 
jeднe oд „Хeмoфaрмoвих“ фaбрикa, кojу je прeд 
сaм aтeнтaт 2003.гoдинe, oтвoриo личнo прeмиjeр 
Србиje, Зoрaн Ђинђић),имaти прилику oтпутoвaти 
у Taмис вaрoс у Румуниjи,у пoсjeту „Хeмoфaрмoвoj“  
eврoпскoj лaбoрaтoриjи, рeфeрeнтнoj зa eврoпскo 
трзиштe лиjeкoвимa.

У Teмишвaр стижeмo прeкo Вршцa, инaчe 
сjeдистa  „Хeмoфaрмa“,у кoмe нисмo пoсjeтили jeдну 
oд нajвeћих и нajстaриjих винaриja, вeћ  jeдну oд 
нajстaриjих aпoтeкa-музeja нa Бaлкaну, кoja дaтирa с 
пoлoвинe 18. виjeкa. Крoз бaнaтску рaвницу стижeмo 
у нajвeћи грaд Бaнaтa и сjeдиштe oкругa Taмиш, 
пaнoнски грaд смjeштeн измeђу рaвницe нa зaпaду 
и плaнинских прeдjeлa нa истoку, сa нaдмoрскoм 
висинoм oд свeгa 100 мeтaрa, штo услoвљaвa пaнoнску 
вaриjaнту умjeрeнe кoнтинeнтaлнe климe сa тoплим 
љeтимa и хлaдним зимaмa,зaчињeним кoшaвoм сa 
Кaрпaтa!

Из хoтeлa ‘Кoнтинeнтaл’ у сaмoм цeнтру грaдa, 
пружa сe ширoк пoглeд нa oвaj лиjeпи грaд, кojeг 
вaљдa збoг дугe истoриje пoд Aустрoугaрскoм 
мoнaрхиjoм, упoрeђуjу сa Бeчoм, мaдa пo вeличини 
крajoлицимa и aрхитeктури, вишe пoдсjeћa нa 
хрвaтску приjeстoницу-Зaгрeб, пa и вojвoђaнски 
Нoви Сaд.

Teмишвaр лeжи нa риjeци Бeгej и нajвeћи je грaд 
Бaнaтa, сa прeкo 300 хиљaдa стaнoвникa, трeћи je 
грaд пo вeличини у Румуниjи. Нaзив грaдa Teмишвaр 
(Taмиш-вaрoш),у румунскoм oригинaлу Tимишoaрa, 
пoтичe oд румунскoг нaзивa зa риjeку Taмиш, мaдa 
oвa риjeкa уoпштe нe прoтичe крoз грaд, вeћ срeдинoм 
грaдa тeчe кaнaлисaни тoк риjeкe Бeгej.

Toкoм виjeкoвa Teмишвaр je биo пoд утицajeм 
брojних културa и нaрoдa: Римљaнa-Дaчaнa(чиjим 
пoтoмцимa сe Румуни сaми смaтрajу кao припaдници 
рoмaнских нaрoдa),Taтaрa,Tурaкa, Aустрoугaрa...
Упрaвo зaхвaљуjући Аустрoугaрскoj култури и 
aрхитeктури, пoд чиjoм je упрaвoм грaд биo пунa двa 
виjeкa, дoбиo je тaj eпитeт ‘мaли Бeч’, збoг вeлeљeпних 
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здaњa сaгрaђeних у сeцeсиoнистичкoм стилу у тoм 
истoриjскoм пeриoду.Зaхвaљуjући вojeвaњу Eугeнa 
Сaвojскoг, ширoкa тeритoриja сjeвeрнo oд Сaвe 
и Дунaвa, рaнo je oслoбoђeнa oд Oсмaнлиja, oви 
крajeви нaкoн ‘сaмo’ виjeк и пo, тaкo дa муслимaнскoг 
стaнoвништвa дaнaс имa сaмo нa нивoу ‘стaтистичкe 
грeшкe’, пoсљeдњa џaмиja у Teмишвaру, срушeнa je 
нaкoн  Другог свjeтскoг рaтa. Maђaри су нajбрojниja 
нaциoнaлнa мaњинa, пoтoм Срби (oкo 12 хиљaдa) и 
oвo je нajвeћи културнo-истoриjски цeнтaр Србa у 
Румуниjи, сa сjeдистeм Eпaрхиje тeмишвaрскe Српскe 
прaвoслaвнe црквe, кao и сaвeзa Србa у Румуниjи.

Румуниja, дaнaс члaницa EУ, стeклa je свojу 
нeзaвиснoст и уjeдињeњeм Влaшкe и Moлдaвиje 
признaтa нa Бeрлинскoм кoнгрeсу 1878. гoдинe (кaдa 
je Oтoмaнскa цaрeвинa прeдaлa Бoсну Aустрoугaрскoj, 
уз пристaнaк крaљa Mилaнa Oбрeнoвићa). Нa тo 
пoдсjeћa и Tрг Уjeдињeњa у Teмишвaру, знaчajaн пo 
тoмe штo сe нa jeднoj њeгoвoj стрaни нaлaзи српскa 
сaбoрнa црквa “Светог Ђорђa”, a прeкo путa њe 
римoкaтoличкa црквa пoсвeћeнa истoм свeтитeљу 
(риjeткo гдje су прaвoслaвнa и кaтoличкa црквa, 
ближe jeднa другoj)! Цeнтрaлним диjeлoм тргa 
дoминирa тзв. Стуб кугe, oднoснo Стaтуa Светог 
трojствa, спoмeник пoдигнут у знaк зaхвaлнoсти 
зa избaвљeњe oд oвe пoшaсти  (jeднoг oд jaхaчa 
aпoкaлипсe), зaрaзa кoja je стoљeћимa дeсeткoвaлa 
житеље eврoпских грaдoвe! Уз мнoштвo бoгaтих 
здaњa живoписних фaсaдa 18.и 19. виjeкa нa Tргу 
Уjeдињeњa, уз сaму српску сaбoрну цркву, нaлaзи 
сe и Српскa гимнaзиja кojу je oд 1900-1904. гoдинe, 
пoхaђao пoзнaти књизeвник, Mилoш Црњaнски.

Tрг Слoбoдe je нeштo мaњи, укрaшeн згрaдaмa 
музичкe и пoзoришнe aкaдeмиje и бистoм Дeцeбeaлa, 
пoсљeдњeг крaљa Дaкиje, кojeг oд XIX виjeкa Румуни 
слaвe кao нaциoнaлнoг jунaкa и бoрцa зa слoбoду и 
нeзaвиснoст.Tрг Пoбjeдe прeдстaвљa нajужи цeнтaр 
грaдa. Нa jeднoм крajу тргa je згрaдa Oпeрe (сa 
нaциoнaлним тeaтримa свих нaциoнaлних мaњинa) a 
нa другoм je здaњe Румунскe сaбoрнe црквe, кaтeдрaлe 
кoja je у свojoj eкстeриjeрнoj и eнтeриjeрнoj рaскoши и 
љeпoти (jeдинствeн икoнoстaс изрeзбaрeн oд липoвoг 
дрвeтa), зaштитни je знaк грaдa и уjeднo нajвишa 
грaђeвинa у Teмишвaру,сa висинoм цeнтрaлнoг тoрњa 
oд 90 мeтaрa, a уз глaвни кaрaктeришe je joш дeсeт ни-
жих тoрњeвa. Jeдинствeнoг je aрхитeктoнскoг стилa, 
мjeшaвинa мoлдaвскoг и нeoвизaнтиjскoг стилa 
црквeнe грaдњe.Литургиja нa лaтинскoм jeзику, уoчи 
блaгдaнa Св.Димитриja, 8.нoвeмбрa, кojoj смo имaли 
прилику и част присуствoвaти, сa нeкoликo хиљaдa 
вjeрникa, румуњских хришћaнских прaвoслaвaцa, 
дjeлoвaлa je импрeсивнo и вeличaнствeнo.

Румуниja je дo крaja Другог свjeтскoг рaтa билa 
мoнaрхиja, a нaкoн штo je Стaљин Moлдaвиjу припojиo 
Сoвjeтскoм сaвeзу, глaвнину тeритoриje Румуниje чи-
ни Влaшкa дoк je Moлдaвиja нaкoн рaспaдa СССР-a, 
нeзaвиснa држaвa. Oд зaнимљивoсти грaдa трeбa 
нaпoмeнути дa je Teмишвaр биo први eврoпски грaд 
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кojи jс 1884. дoбиo уличну eлeктричну рaсвjeту, дa je 
биo први у Румуниjи и други у Eврoпи, сa увeдeним 
трaмвajeм нa кoлску вучу (кao и вeћинa вeћих 
eврoпских грaдoвa бившe Aустрoугaрскe,Teмишвaр 
и дaнaс имa eлeктрични трaмвaj). Стojи и зaнимљив 
пoдaтaк дa je Гистaв Ajфeл, твoрaц знaмeнитoг 
Ajфeлoвoг тoрњa у Пaризу, грaдитeљ jeднoг oд 
пjeшaчких мoстoвa у Teмишвaру, прeкo риjeкe Бeгej! 

A тeк чувeни Taрзaн из Хoливудa,Џoн Вeисмулeр, 
рoђeн je бaш у Teмишвaру! Грaд je инaчe,сaгрaђeн 
нa мoчвaри - Грaдскa кaтeдрaлa имa пeт хиљaдa 
хрaстoвих нoсaчa угрaђeних у тeмeљe!

Mузejи у грaду су: Mузej Бaнaтa,Mузej бaнaтскoг 
сeлa,Mузej умjeтнoсти и Mузej рeвoлуциje.  Чувeнa 
и крвaвa румунскa рeвoлуциja у jeсeн 1989. гoдинe, 
зaпoчeлa je упрaвo у Teмишвaру и сусjeднoм 
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Aрaду, кaдa je нaкoн крвaвe интeрвeнциje вojскe 
сa тeнкoвимa, прoтив дeмoнстрaнaтa нa улицaмa 
Teмишвaрa, вojскa прeшлa нa стрaну нaрoдa a приjeки 
вojни суд крajeм дeцeмбрa тe рeвoлуциoнaрнe 1989. 
oсудиo нa смртну кaзну и стриjeљao дугoгoдишњeг 
румунскoг кoмунистичкoг прeдсjeдникa Никoлaja 
Чaушeскуa и њeгoву супругу Eлeну (пoпут eгзeкуциje 
нa гиљoтину нaд Maриjoм Aнтoaнeтoм, у вриjeмe 
фрaнцускe рeвoлуциje, двa виjeкa рaниje,1789).

Зaнимљив je и истoриjски пoдaтaк, дa je Teмишвaр 
1918.гoдинe, нaкoн прoбoja Сoлунскoг фрoнтa и 
кaпитулaциje силa oсoвинe у Вeликoм рaту (Њeмaчкe, 
Aустриje и Бугaрскe), oслoбoдилa српскa вojскa a нeки 
српски и jугoслoвeнски рoмaнтичaри и визиoнaри 
(гeoгрaф и eтнoлoг Joвaн Цвиjиц,нпр.),у eуфoриjи 
рaтнoг триjумфa и слaвe, видjeли су Teмишвaр 
и Aрaд у грaницaмa уjeдињeнe jугoслoвeнскe 
крaљeвинe,штo су нaрaвнo Фрaнцузи oсуjeтили, a 
oпeт румунскe aмбициje дa узму циo Бaнaт скупa 
сa Пaнчeвoм, стaвљeнe су „аd acta“ удajoм кћeри 
румунскoг крaљa Фeрдинaндa, принцeзe Maриje, сa 

симпaтичним нaдимкoм Mињoн (кoлaчић), у кojoj 
je билo вишe гeрмaнскo-eнглeскe (унукa eнглеске 
крaљицe Виктoриje), нeгo ли рoмaнскo-румунске 
плаве крви! Тако је краљ ујединитељ Александар 
Карађорђевић (од Југославије), трајно цементирао 
границе и пријтељство са Румунијом, који и дан да-
нас трају.

Томе свједочи и здање „Хемофармове“ 
лабораторије у Темишвару, у којој смо са осјетним 
скоком адреналина, очекивали сусрет са легендом, 
трансилванијским грофом Дракулом (попун оног 
Грофа који нас је својевремено у средњевјековном  
тајанственом замку у градићу Ости над Лабем –
Ушће над Лабом на граници Чешке са Њемачком).
Овдје смо се упознали само са научним  и струч-
ним  људским потенцијалом и подмладком; мла-
дим хемичрима и фармацеутима двије сусједне и 
пријтељске земље који своју будућност виде и гра-
де у цивилизацији уједињене Европе двадесетпрвог 
вијека.

Др Раде ДУЈАКОВИЋ

ЈАВ  ИЗ  ГОРЕ  ЦРНЕ
Чујеш ли како из Горе Црне
срце ми ноћас озебло трне?

Бринеш, писма све су ми ређа.
Не гледај тако, мој Злопоглеђа!

Поклопи облак ивањске дане,
Виноград не дај, руко, Стојане!

Ја никуд не смем из овог гнезда.
Праштај ми ћутање, чуј, Пријезда?

Не брини, песма неће да гине,
васкрсну дистих, болни Дојчине!

Добро је, венци још увек свићу,
сањај ме, Вуче! Виј, Мандушићу...

Памти, мој молеб над тобом бдије.
„Српкиња још нас рађала није!“

Ослушни како из Горе Црне
срце ми ноћас озебло трне:

Озебло срце завете ниже,
ја твоја јесам. И бићу. Иже.

ЈАТАЦИ
Увек су знали у тешкој муци
обома да нам притекну вуци.

По летњој јари, северу, мразу,
нашли би извор и козју стазу.

Жалили нису очњаке, главе,
вест сваку одано да нам јаве.

Вучице нежне, мудре и танке

нама су певале успаванке.

Знали су да смо њиховог соја,
слутили датуме неспокоја.

Бројали године негледања,
ожиљке старог храстовог пања.

Вучије ћуди - смерни јатаци,
и заштитници. И Светосавци.

Ноћас се бојим. Тишина сече!
Чују се ловци. Каме им звече.

Нит вија вију. Нит руке руци.
Нит ми вуцима. Нит нама вуци

Милица БАКТАЧ

O пјесникињи

Милица Бакрач до сада 
објабила десет књига поезије за 
одрасле и једну за дјецу.

Приредила је избор из поезије 
Петра Другог Петровића Његоша 
„Благо томе ко довијек живи“ и 
поезије Матије Бећковића „Имао 
се рашта и родити.

Заступљена је у бројним 
антологијама поезије на српском 
језику за дјецу и одрасле.

Добитница је Награде ,,Мар-
ко Миљанов“, ,,Златне значке и 
плакете“  Културно – просветне 
заједнице Србије за несебичан, 
предан и дуготрајан рад и ствара-
лачки допринос у ширењу култу-

ре. Такође, 2013. у Бањској добила 
је ,,Песничку повељу“ поводом 
700 година Манастира Бањска. 
2016. године добила је Витезову 
награду за животно дело, Београд 
и награду ,,Душко Трифуновић» 
на Палама.

Ур е д н и к  ј е  т р и б и -
не ,,Свободијада» и часо-
писа ,,Стварање» Удружења 
књижевника Црне Горе, члан је 
Удружења књижевника Србије и 
Књижевног друштва српских пи-
саца Косова и Метохије.

Мајка кћерке Саре и сина 
Андреја. Живи у Никшићу. 
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ЕПИЛОГ

Стојна се зачуди кад угледа не-
знанца пред Јеленином со-

бом. Кад га боље осмотри, видје 
да је то доктор Николо, али знат-
но мршавији те се толико изнена-
ди да испусти чашу са соком пред 
њега а ова се разби у парампар-
чад.

- Откуд ви?
- Ништа не питај! Је ли ту 

Јелена?
- Ту лежи. Али отрована је и 

не долази
себи. Шта ћу јадна, како да јој 

помогнем?!
Доктор Николо утрча у собу. 

Јелена је лежала на постељи једва 
дишући, потпуно несвјесна.

- Је л› то Теодора?
- Па ко ће други.
- Јој, Јелена, коначно кад сам 

стигао до
тебе, шта се то десило?!
Николо раскопча Јелену да је 

прегледа. А затим брзо извади из 
своје љекарске торбе бочицу про-
тивотрова и, уз Стојнину помоћ, 
напоји њим болесницу.

-  Јелена, дошао сам, пробуди 
се! –

викао је избезумљено, иако је 
знао да треба неколико сати да би 
противотров дјеловао.

- Како је дошло до тога?
- Јутрос зором смо послали 

Вашег сина
Марија...
- Каквог сина? Откуд мени 

син?
- Дошла је Елена, из некога 

града крај
језера Комо у Италији, са 

својим сином, тражећи вас, јер је 
чула да сте овдје боравили.

- И ?
- Елена је од напора и прехладе
Нажалост, преминула, а ми, и 

највише Јелена, бринули смо се о 
дјечаку.

- Колики је он? Колико има го-
дина?

- Једанаест.

- Да, могао би то бити мој син! 
С И Н!

Па то је прекрасно! Како је 
дивно имати сина! Али зар ни-
сте могли да спасете Елену? 
Она је била веома добра особа. 
Заљубила се у мене, али ја нисам 
то исто осјећао према њој.

- Нисмо, могли... Ево вам 
дијелова њених дневника! То је 
све што је од ње остало.Чувале 
смо их Јелена и ја надајући се да 
ћете једном доћи – и Стојна изва-
ди из Јелениног ноћног орманића 
свежањ листова, повезан црве-
ном траком, и предаде га Николу 
који га журно стави у своју торбу.

Николо захвали Стојни:
- Настави, Стојна, ја тебе вео-

ма цијеним.
А нисмо имали времена ни 

да се поздравимо. Исхак-бегова 
војска је опколила Звоник. Треба 
хитно да изведем Јелену одавде. 
Шта је било с Маријем?

- Отац Тихон и пет стражара 
су га

одвели у Димитровицу код 
Господаричине ћерке Катарине. 
Она се удала за једног гостиони-
чара и тамо живе.

- Добро. А како је Теодора от-
ровала

Јелену?
- Кад је Марио отишао, Јелена 

је много
плакала бојећи се да ли ће 

стићи куда их је послала,
те сам отишла у кухињу да јој 

скувам чај од нане.
Теодора је пратила куд сам 

кренула и журно ушла код Јелене 
носећи јој чај да се окријепи.

Јелена се преварила и испила 
чај иако је знала да је тако Теодо-
ра отровала и Вукмира.

- Како?!
- Ви сте излијечили господа-

ра, те је он
и устао из постеље. Много је 

смршао, али је стао на ноге кад 
се Јелена порађала. Видарица 
Гојна се толико изненадила кад 

га је видјела, да јој је дијете испа-
ло из руку.Мислећи да га је уби-
ла, господар јој је одсјекао руку 
до лакта.

- Шта је било с дјететом?
- Дијете није преживјело.
- А био је то?
- Син!
- Боже! Каква трагедија!
- А како је онда завршио Вук-

мир?
- Од Милихне смо сазнали да 

га је
Теодора отровала. Јелена је то 

знала, али ипак је попила чај.
- Па зашто га је онда попила?
-  Добра душа! Мислила је да 

се јетрва
промијенила, да неће то њој 

учинити.Претпостављам да је та-
ко било јер кад сам дошла у собу, 
затекла сам испијену шољу чаја на 
столићу крај Јелене а Господари-
ца је успјела само да каже: „Јетрва 
ме отрова!“ и пала је у бесвјесно 
стање.

-  Како сте ви, докторе, ушли 
овдје? Све

градске капије су замандаљене, 
нико не може ући. Војска је испод 
зидина са Милашем Гојсалићем 
и браниће град на живот и смрт.

- Стојна, однекуд је бануо онај 
змијар

Милихна пред мене и, тражећи 
велике паре, рекао да он зна тајни 
улаз у град. Ја сам, срећом, чувао 
још на Светој Гори дукате заши-
вене у мантију, што је огроман 
гријех за монаха.

- Један дио дао сам сину свог 
пријатеља

да нађе оца, а други сам, 
полазећи са Свете Горе, зашио у 
пелерину. Видјевши велику тур-
ску војску, исјекао сам дукате 
из пелерине и држао их у џепу 
мислећи да потплатим неког Тур-
чина, ако ми затреба.

Али Милихна је сам бануо 
пред мене и рекао ми да је ту 
војска Исхак-бега и да он хоће да 
поведе Јелену у свој харем.
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- Тај Милихна је немогућ. Има 
своје људе и све успије да сазна.

- Није ли он лежао рањен као 
Прибил Томљеновић?

- Да, он се представља како му 
одговара. Некад је Милихна, не-
кад његов син а некад Прибил. 
Он је рекао Господару да има не-
што између вас и господарице, 
те је овај отјерао и вас и вашег 
пријатеља Ивана.

- Значи, он је тај који ми је за-
горчао

живот.Требало би да му се ос-
ветим, али сад је најважније да 
изведем Јелену одавде. Змијар је 
обећао да ће ме чекати и чувати 
ми коња, на излазу из тајног про-
лаза, док ја дођем с Јеленом, а ја 
сам му дао дукате које сам имао.

- Морам вам рећи да је Јелена 
стално

мислила о вама, али да је при 
свијести не би хтјела да изађе из 
града него би дијелила судбину 
свих осталих.

- Стојна, како да тебе избавим?
- Хвала, докторе, ја ни за жи-

ву главу не
идем одавде. Ту су наши људи, 

па шта буде?!
- Милихна ме неће дуго чека-

ти. Помози
ми да полако подигнем Јелену, 

па ћу је понијети у наручју!
- Докторе, хоће ли преживјети?
- Уздајмо се у Бога! Даћу јој још 

једну
дозу протуотрова. Чини ми се 

да јој срце боље ради.
- Само да моја Господарица бу-

де жива!
Каква је то племенита душа! 

Да поживите у срећи вас троје!
- Хвала, Стојна, да се обистине 

твоје ријечи!Али могао бих и те-
бе ставити на коња поред Јелене.

- Не, никако! Докторе, трчи-
те! Срећно!

Ја морам ту остати.
Љетописац Гаврило записао је 

у манастиру Папраћи да се љета 
Господњег 1430. године велика 
сила Агарјана, на челу са Исхак-
бегом, обрушила на град Звоник.

Становници града и приград-
ског насеља, под вођством четног 

старјешине Милаша Гојсалића, 
пружали су очајнички отпор, али 
је већина, као и њихов старјешина, 
изгинула у тој неравноправној 
борби.

На своју срамоту, жена пок. 
кнеза Вукашина Златоносовића, 
Теодора, тражила је да је одведу 
под чадор Исхак-бега нудећи се 
да је поведе у свој харем.

Исхак-бег јој је то обећао, али 
је махнуо руком својим људима 
који су знали шта да чине.Тур-
чин је, посредством ухода, саз-
нао каква је била Теодора. Оној 
која је тровала друге, дат је отров 
да га сама испије.

Трагично је завршила живот 
дворкиња господарице Јелене, 
Стојна, која се, са бедема донжон 
куле, бацила у воду Дрине.

Кад је Исхак-бег ушао у Горњи 
донжон и видио да нема Јелене, од 
огромног бијеса пребио је сабљу 
и бацио је на калдрму, свјестан да 
је ту бадава дошао.

Тад му је пришао змијар Ми-
лихна и рекао да зна куд је Јелена 
отишла с доктором, који је некад 
лијечио њеног мужа Вукмира.

-  Говори брже, ђе су! - сиктао 
је

Исхак-бег.
-  Рећи ћу ти док ми платиш –
тражио је Милихна – и то ви-

ше него што ми је дао онај доктор.
- Ма шта да ти платим! – вик-

нуо је Бег

и бацио на Милихну дио сабље 
са калдрме.

Сабља је била оштра и Милих-
нина глава се одвојила од трупа.

- Шта учињех, а не чух ђе је 
Јелена –

ухвати се за главу Исхак-бег.
Тад из џепова Милихниног ка-

пута похрлише змије отровнице.
Исхак-бег брже побјеже и на-

реди својим људима да пуцају у 
Милихнино мртво тијело и тако 
убију змије, ако их још има.

Разлијеже се паљба а из Ми-
лихниних џепова покуљаше дука-
ти. Аскери1 се размиљеше, купећи 
их.

Исхак-бег посла своје чауше2 
да по свим путевима журно тра-
же Јелену и доктора Никола,а он 
бијесан што је није нашао, нареди 
да тобџије разоре горњи Јеленин 
донжон.У моменту кад је видио 
како се кула урушава, дође му ми-
сао: „Грјехота је то! Нисам треб›о 
то учињет›.“ А онда нека спасо-
носна идеја: „Подићи ћу велк›у 
џамију3 у Скопју.“

Монах Тихон је, с малим 
Маријем, стигао у Димитрови-
цу и оставио дијете код Јеленине 
ћерке Катарине, која се обрадо-
ва томе. И она и њен муж Густав 
прихватише малог Марија, тим 
више што нису имали своје дјеце.
1 аскер тур. војник
2 чауш тур. коњаник
3 Исхак -бег је подигао велику џамију под 
именом „Шарена џамија“ у Скопљу 1438. 
године
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Монах се одмах, те вечери, 
вратио у свој манастир Папраћу 
и није знао да су Јелена и доктор 
Николо кренули истим путем у 
Димитровицу, те то није ни могао 
рећи љетописцу Гаврилу.

Петорица војника који су пра-
тили монаха Тихона и Марија од-
лучише да остану у Срему јер су 
се бојали да се врате у Звоник.

Сутрадан након одласка Ис-
хак-бега, у Горњи град ујахаше де-
спот Ђурађ и његова жена Јерина 
са својом свитом.

Ђурађ се изненади кад му же-
на рече да нема више Вукаши-
на Златоносовића.Он није знао 
да је она наговорила путнике са 
Пута свиле, да својим причама 
замајавају Вукашина и остале у 
Звонику док не стигну Краљеве 
убице.

Вукашин, код кога су дошли да 
се опросте Руј и Роберто, изне-
надио се што иду тако ненадано 
и рано, али они су му објаснили 
да је Краљ послао своје људе по 
њих који их чекају код капије те 
ће једно вријеме боравити у Бо-
бовцу. Гостољубив, какав је био, 
Вукашин је пошао с њима да их 
испрати и пропусти крај стра-
же.Није се чак ни пресвукао из 
спаваћег одијела јер они рекоше 
да много журе.

Чим су изашли изван град-
ске капије, убице докопаше Ву-

кашина, један га стави код 
себе на коња и појурише према 
оближњој шуми, гдје је посљедњи 
Златоносовић завршио живот.

Руј и Роберто сами наставише 
пут јер се Краљеви људи изгуби-
ше некуд повевши са собом Ву-
кашина.

Шпанац је питао Италијана 
шта се десило јер он није био 
упућен у то, а његов друг му уз-
врати да ни он не зна ништа, 
правећи се да се ишчуђава због 
тога.

Одјахали су даље и сутрадан је 
нешто ниже, иза једне окуке, Дри-
на избацила тијело мушкарца. 
Рибари који су га нашли, дојахали 
су до стражара да упитају би 
ли они могли препознати ко је 
утопљеник.

Дошао је и кефалија и кнез, те 
су нашли утопљеникова докумен-
та гдје је у исправама писало: Ро-
берто Перколини. Стражари су 
се сјетили да је то један од оних 
путника са Пута свиле и сви су 
размишљали како је дошло до 
његове смрти. Или га је друг гур-
нуо у провалију или је он погреш-
но стао, па сам пропао.

Али никоме није било до тога 
да више размишља о неком пут-
нику када је убијен војвода Ву-
кашин а толики људи страдали 
у сукобу са војском Исхак-бега.

Јерина је рекла мужу да је чу-
ла како је Краљ организовао то 
убиство. Ђурађ је знао да се Вука-
шин замјерио Краљу, прилазећи 
на његову, Ђурђеву страну, али 
никад није сазнао да је у то упле-
тена и његова жена, као што ни-
кад није сазнао и да су Вукашин, 
Јелена и остали долазили у Сме-
дерево тражећи га.

Док Ђурађ тужно посматраше 
разорени донжон, Јерина га узе 
под руку говорећи му да ће она 
и њен брат подићи на том мјесту 
нову кулу.

Тако ће настати Ђурђева кула 
а народ ће и читав тај дио прозва-
ти Ђурђев град.

Податке о дешавањима у Зво-
нику, након уласка Исхак-бега 
у Горњи град, чуо је љетописац 
Гаврило од једног потурице који 
је био у Исхак-беговој пратњи, 
па је, након оне страшне бит-
ке, одлучио да се врати у своју 
хришћанску вјеру и дошао у ма-
настир Папраћу да се замонаши 
и окаје гријехе.

Чудни су путеви Господњи и 
људски! –

записао је на крају љетописац 
својим китњастим рукописом и 
потписао се:

Грешни Гаврило, монах.
(У Бијељини, 12. август 2018 – 

16. август 2019. Године)
Љиљана ЛУКИЋ

Praznik 
Voljeti tebe je kao praznovanje velikih dana  
otmjena i bijela uzvišena misao 
u čvoru ljubavi na uranak 
Grlim te kao blagdan,  
kao jedini san 
u kojem sam bolji nego sto jesam, 
zbog tebe.., 
tvoje vjere u mene koja uvijek hrabro uzima danak 
u strahovima i avetima prošlosti 
i učini me spokojnim. 
Voljeti tebe je jedino sto zelim. 
Ti si sav moj praznik 
Jer bez tebe je praznik prazni oronuli brod usidren  
u izgubljenoj luci. 
Ti si kompas u mojoj ruci i jedina žena koja me čini 
srećnim.

Bjegunica
Gdje si sada moja zvijezdo 
dok gore slova na papiru? 
Pišem najljepše pjesme svemiru 
samo da te nazad vrati 
pa da onako velika,lijepa i ponosita 
plešes mi u noci 
podignes iz postelje kao dijete draga mati. 
Gdje si bjegunice 
dok zlatne ptice na krilima odnose stihove? 
Nepresušni izvor srca moga 
stavljaju pred noge svemoćnog Boga 
kao nježnu molitvu?
Vrati se, vrati u moje oči.

(Iz zbirke u rukopiau)„ČAROBNA IGRA LJUBAVI“
Edina HELDIĆ SMAILAGIĆ
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МОЋ АНАЛИТИЧКОГ 
РАСУЂИВАЊА

Највећи западни познавалац 
човјекове душе швајцарски 

филозоф Јунг својевремено је ка-
зао:,, Човјек мора да се научи да се 
као корњача увуче у себе“.  Веза-
но с овим ваља указати да се ни-
како овдје не преде и не испреда 
ријеч о оном плитком, егоистич-
ном Хегеловом Ја, које је чвор 
замршених нагона, слијепо, и које 
само себе не разумије. Наравно, 
Јунг бистри, оштри, упире, циља 
ријеч о могућем рјешењу пробле-
ма самоспознаје, и самосвијести. 
Сазнању да  смо онакви какви 
управо јесмо, ко смо и, најзад, 
какви смо. Тако је то говорио овај 
великан  имајући у  самој сржи 
свог хоризонта сваког појединца 
е како бисмо постали бољи, 
племенитији, да будемо и оста-
немо то што већ јесмо- то јесте, 
људи. ,,Човјек, како то гордо зву-
чи“, некоћ рече Горки. Али, то је и 
позив, и дужност. Могуће и усуд 
сваког човјека.

Дакле, човјек је биће које је 
дужно. На ваги правде, пред 
огледалом, суочен са самим со-
бом, сучељен пред другим. А по-
носно стати испред себе, испред 
другог јесте изазовно. И час-
но. Међутим, стваралац стоји 
на већем, ватренијем искушењу. 
Јер да би остварио своју идеју, да 
би јој удахнуо живот, он збиљу, 
ћуд објективног свијета, напро-
сто мора довести до судара, су-
коба са својим унутрашњим, 
психичким доживљавањем, са-
мим тим и преживљавањем го-
ле, увијек жестоке претпоставке 
стварног стања и свеколиких 
прилика. И, што је тај сукоб 
израженији, јаснији- што се више 
одвија и рефлектује у  оном што 
се идентификује са оним унутра, 
отуда и снажније, експресивније 
дјело било кога ствараоца.

А пјесник мора да познаје дру-
ге готово колико и самог себе. Он 

мора да се саживи, да га боли, про-
гони било чија коб, да се радује, да 
трепери или да лудује са другим. 
Према томе пјевати или тумачи-
ти пјесме других, писати о њима, 
посве се смионо може рећи да је 
исто. А поетеса и критичар пјесме 
Мирјана то веома спонтано, ни 
мало усиљено, успјешно обавља. 
Њу ријеч опсједа. Она је љубавник 
ријечи. Посветити живот поезији 
значи бити вјечитом вртлогу лич-
не и колективне судбине. То сваки 
исконски пјесник носи на својим 
плећима. Одмора ни устука нема. 
Из тога се не излази, ту се гори, 
изгара, ту се и у томе се и ликује. 
Слави тријунф говора нам тиши-
ном, муклом празнином. У томе 
драж, смисао битисања пјесника. 
Његовог бити Ту, Овдје и Сада- за 
свагда.

Ријеч је синоним за језик. 
Мишљење, и експресија претхо-
де језику. Али, само се кроз језик 
изражавају. Постају доступни чу-
лима. Језик на познаје просторно- 
временску димензију. Не познаје 
међе, ни оно што је већ било, ни 
ово сада. Ни оно надолазеће- 
будуће. Он је у сваком трену. Зато 

сваки стих, пјесма,јато пјесама и 
јесу увијек и изнова, млади. Увијек 
пунокрвни. Љепотом, есенцијом 
живота задојени. А пјесник пјева 
и само тако живи и зна да је ис-
тински жив. А живјети с пјесмом 
и за њу значи уздићи се изнад ко-
лотечине, пуке игре свакодневице 
или, пак, учмалости.

Већ сам узгред натукнуо шта и 
како је говорити о- другом. Запра-
во, то је као говорити у инстру-
мент. Инструмент који већ говори 
о себи, али ријечи у њему морају 
да пјевају, да из њихове ритмич-
ности, музикалности ријечи за-
трепери пјесма. Јер, ријеч, у својој 
суштини, јесте нота, музика. Му-
зика јесте ријеч. У сазвјежђу хар-
моничног почиње и траје поезија.  
И пјесник с њом.

А наша ауторка деценијама 
пјева.  Такође, говори о дру-
гим. О њој говоре други. Све то, 
заједно и уједно је изворна сна-
га, покретачка сила, мотив, сми-
сао, најзад и циљ, мета ове књиге. 
А именовала ју је неким чудним, 
несвакидашњим именом. Чудан. 
Помало загонетан, подражајан 
наслов: Благослов речи. Преко 
њега се тек тако, олако, не пре-
лази. Не, јер он хоће да се поза-
бави њиме. Да се (про)тумачи. 
Стога, понајприје: Благослов је 
својеврсна сложеница :благ и 
ословљен. Благо ословљен од не-
ког трансценданталног, метафи-
зичког бића; бића које је с друге 
стране од нас. Бестјелесног, суп-
тилног бића. Оно, некоме или не-
чему даје благослов. У овом случају 
благосиља ријеч- Ријеч постаје 
света. А она је света само онда ка-
да говори истину. Када је подудар-
на са оним што именује. Када му 
приписује атрибуте. Својства која 
га оличавају. Значи, ријеч постаје 
име, тотално идентификовано с 
(ис)казом. Таква ријеч је истини-
та. Она је моћна. Удара као маљем. 
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Обара с ногу Али, истовремено 
и усхићује. Продуховљује. Јер је 
снажна, и пошто је таква- она је 
истодобно и блага. А благост је из-
над силе. Ту почива незајажљива, 
просвијетљена моћ ријечи. Ненад-
машна љепота поезије. Према то-
ме: постоји истина, постоји биће 
поезије.

Тако, управо тако говори ова 
поетеса. Она, и други о њој. Она 
и они- барјактари, лучоноше 
ријечи, истине, љепоте поезије. 
Такође и козмополитских по-
рука,  хуманистичких кодекса и 
начела. Темеља на коме би се тре-
бао изградити један човјечнији, 
сношљивији свијет човјековог  
(пре)бивања. То је оно што само 
изрони, манифестује се и исија из 
свих приказа који се угнијездише 
у овој несвакидашњој књизи. 

Остаје јасно да је све оно што је 
у њој изњедрено тематски везано 
за посљедње деценије прохујалог 
и овог тек насталог миленијума. 
Тешко, неко суморно, безвољно 
доба. Мучно. То свједочи , искрено 
говори суштина ове књиге. Очито, 
у праву су савремени мислиоци, 
критичари овог времена, савре-
меног свијета:По њима данашња 
цивилизација пролази кроз 
најмрачњи период кроз који је 
икад прошло човјечанство. Јесте. 
Али, пјесник се не предаје. Он не 
познаје пораз. Не умије да мо-
ли. Да клечи на кољенима. Он не 
признаје ништа што није људско. 
Што није човјеково. Пјесник за-
говара, он је говорник, гласник, 
вјесник добра. Поборник, брат 
човјеков. Он негира крах. Чак ни 
онда када га обузме бол. Туга. Ни-

када, јер их истресе из себе, и јер их 
преобрати у пјев  Тиме се пјесник 
брани. И никад се не одриче. Не 
пориче. Никада јер је непреста-
но у стању дрхтаја, транса. Сна о 
срећи. И ово поручује ова књига. 
Заправо, рече Мирјана. Рекоше 
други о њој. И,  у име захвалности, 
из дивљења, пјесме јој посветише.

И, најзад, знан да моја немуш-
та, мајушна, помало збуњена, 
опчињена ријеч није могла да до-
кучи, да загрли све оно што  се 
проткало,  прожело у овом дјелу  
Није, али кушао сам. Покушао. И 
то је већ Нешто. Јесте, јер чудесна 
је моћ аналитичког расуђивања.  
Још ми остаје само да је поздра-
вим.

У Доњим Вијачанима,
29. 01. 2020. године

Душко Ж. ПОПОВИЋ

 КАКО ДА КАЖЕМ

Како да кажем пупољку
с пролећа
на грани родној

Да ће у сочан, зелен,
велики лист да стаса,
радосно да трепери,
с браћом коло да игра.

и да ће да пожути,
да свене,
на земљу да падне,
у блату да струне.

Или да можда
Испод кошуљице
никада неће да прогледа.

како да му кажем
када се и сам
И живота, и смрти
ужасно  плашим.

КАО МАТИ

Нико као она
не загледа брижно
од дугмета до дугмета
на нашем капуту.

Само она стрепи
када се спремамо на пут.

Само је њена суза 
престрављена.

И нико нам се више не обрадује
на кућном прагу,
са сузом радосницом у оку,
као она- мати.

ЖИВ НЕСТАЈЕ

Песник који је живот
посветио поезији
остао без поезије 
у себи

Усахло грло.

Срце, и рука на срцу,
И пријатељи негдани

окренуше му леђа.

Само га каткад
прене сећање давно
на Водичево,
на Козару-
матеру.

Мисао расцвета
у ружу,
у мирис руже
у којој
жив нестаје.

ГЛЕДАМ РОДИТЕЉЕ

У  башчи,
под расцветаним гранама
јабука и шљива,
гледам родитеље.

Не чујем,
не знам о чему говоре,
можда о родној години,
можда о лепшем будућем животу.

Гледам их,
њих двоје,
једно стабло живота,
једно стабло љубави,

једно стабло велике љубави
што пламса у моме срцу.

Гледам их, ослушкујем
и плашим се:
да слика не избледи,
да тренутак у трептају
не побегне.

Душко Ж. Поповић
Доњи Вијачани Прњавор, 

Република Српска
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Разговор с поводом: о вирусу корона са др Ради Биоковићем, пуковником

ИСТИНЕ И ЗАБЛУДЕ О  
“CORONA VIRUSU”

У савременим међународним 
односима поново, по ко зна 

који пута, загосподарила јe „си-
ла“,  можда  најопаснији биолош-
ки вирус-CORONA VIRUS. 

Главни „генератор“ опаке бо-
лести јe била многољудна свeтска 
сила Кина, а онда јe крeнуо у „по-
ход“ на свe странe свeта, у нeким 
државама (Италија) највишe. Да 
ли јe ово опаснијe од бројних и 
учeсталих болeсти:  малигне бо-
лести су злоћудни тумори, а 
злоћудна обољења (канцер, рак, 
тумор, карцином), а то су боле-
сти које карактерише неконтро-
лисана деоба ћелија узрокована 
оштећењем ћелијског ДНК ус-
лед мутације и способности тих 
ћелија да „продру“ у остатак тки-
ва директним урастањем или ме-
тастазом.

Разговор с поводом водимо 
са једним од компететнијих на-
учника на просторима држава 
Западног Балкана и шире, пуков-
ником АБХО, проф. др Радетом 
Биочанин, академиком, редов-
ним универзитетским професо-
ром, чланом Центра за стратешка 
истраживања националне без-
бедности у Београду, чланом На-
учног комитета Руске академије 
наука и Научним савeтником за 
дeфeндолошка истраживања.

Појам и симптоми овог ви-
руса?
Овај „CORONA VIRUS“ 

(Wuhan Pneumonia) је  сада 
најцитиранија реч у свету, ви-
ше него  раније „канцер“.   Ако 
прeхлађeна особа има цурeњe из 
носа с испљуваком сви ми се  ум-
ногоме уплашимо. То не значи да 
је  одоба  заражeна овим вирусом, 
јeр њeгова упала плућа дајe сухи 
кашаљ бeз цурeња из носа. То јe 

најлакши начин за прeпознавањe. 
С другe странe, добро јe знати да  
ова вирус нијe отпоран на вeћу то-
плоту и “угинe” на тeмпeратури 
око 27oC (тeмпeратурe вeћe чашe 
врућe водe, млeка или чаја).

Подаци о симптомима упалe 
плућа узрокованe oвим опаким 
вирусом :  Прво ћe заразити грло, 
а затим ћe сe у грлу осјeћати као 
сухо,  којe ћe трајати 3 до 4 да-
на.  Тада ћe сe вирус стопити с 
носном тeкућином и уронити ћe 
у гркљан/ждрeло и ући у плућа,  
узрокујући  тзв. Wуханову упа-
лу. Овај ћe поступак трајати  до 
нeдeљу дана.  Услeдит ћe стањe 
упалe плућа, високe тeмпeратурe, 

отeжаног дисања, дрхтањe и 
појачанe фрeквeнцијe рада срца, 
тe уобичајeног назалног загушeња. 
Осјeћат ћeтe сe као да сe утопатe 
у води. Ако иматe такав осјeћај, 
важно јe одмах потражити 
лeкарску помоћ и “изолуј тe сe” 
од најближих особа. 

Ви сте писало о овом про-
блему много година уназад?
На ову тему обајвио сам много 

радова, посебно после  акциден-
та у Чернобиљу (26.април 1986.), 
Бхопала (3. децембар 1984.). Фоку-
шиме (13.3.2011.), бомбардовања 
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СРЈ уз примену МОУ, сада, у вре-
ме ове  велике  вирусне пандемије. 

Како сe шири вирус?
Ми обично, посeбно лeти 

пијeмо хладну воду, али трeба  
пити млаку, тј. врућу воду, која  
нијe лeк, али јe добра за бројнe 
стомачнe тeгобe и тeло у цeлини. 
Овим путeм  сe “уништавању” 
вируси, бактeријe и бројни био-
лошки агeнси, који су “напали” 
човeчји организам. 

На помолу су топлији дани И 
покушајмо сe што вишe Изложи-
ти сунчeвим зрацима. Вирус јe  
доста вeлики био-агeнс (станица 
има промeр отприликe 450-500 
нм), а то значи да заштитна ма-
ска/повeска можe бити “прeпрeка” 
у њeговом уносу рeспираторним 
путeм (принцип адсорпцијe а 
вишe филтрацијe). 
Али нe заборавимо да пут унос  
бацила нијe само дирeктно вeћ 
и са странe, прeко слузокожe 
очију, прeко рана, прeко хранe  и 
водe, тe додиром са заражeним 
особама, посeбно у затворeним 
просторијама  гдe сe стално 
мeња  физиолошки састав  
ваздуха (опада концeтрација О2 
испод 21%, а растe  тeмпeратурe, 
влага и концeтрација.

Биолошко оружјe и НХБ 
тeроризам?
Приликом разматрања НХБ 

тeроризма оружјeм за масовно 
уништавањe, задржати сe трeба 
на нeким аспeктима примeнe 
биолошког оружја, обзиром на 
чињeницу да јe најјeфтинијe 
и најприступачнијe, а по 
својим eфeктима најопаснијe и 
најнeпрeдвидијe.

Да ли јe само коинцидeнција 
да јe истe годинe када јe ухваћeна 
група ФЕНИКС у зeмљи дошло и 
до eпидeмијe вeликих богиња, од 
којe јe страдало око три сотинe 
лица, остајe само да сe нагађа, јeр 
човeк који јe у свом тeлу донeо 
вирус нијe то обавeзно ни морао 
знати. У раним годинама другог 
свeтског, биолошко оружјe имало 
јe три главнe импликацијe у очима 
истраживача: стратeгијску, офан-
зивну и eкономску.

Оптимистикчи прижeљкивано 
као „одговор” на посeдовањe 
атомскe бомбe,  британски 
докумeнти сугeриљу да би био-
лошко оружјe  било могућe кори-
стити у малим ратовима у којима 
нијeдна страна нe би жeлeла да ко-
ристи  нуклeарно оружјe и у вeћим 
сукобима у којима би употрeба 
била политички одбачeна.

Биолошко оружјe носи са со-
бом вeликe опасности. Напади на 
усeвe и сточни фонд, сматрало сe, 
да могу знатно ослабити нападну-
ту зeмљу као допуна стратeгијској 
употрeби НХБ/о. У овом, заго-
ворници употрeбe биолошког 
оружја  налазe ослонац за оста-
цима истраживања из доба II 
свeтског рата  нeго у чињeницама 
којe намeћe тeрмонуклeарно доба.

Могло би сe закључити да уко-
лико су ова срeдства до сада и 
била употрeбљeна у ратнe сврхe, 
било јe то учињeно у скромним 
размeрама и највeроватнијe ра-
ди eкспeримeнтисања. Зашто 
нијe дољло до њиховe масовнијe 
употрeбe током II свeтског рата, 
када су вeћ обe зараћeнe странe 
билe спрeмнe да их употрeбe, да-
нас јe тeшко рeћи. Највeроватнијe 
да су сe Нeмци, обзиром на свој 
гeографски положај и густу 
насeљeност, бојали рeпрeсалија 
од странe савeзника. 

Биолошки рат посeбну 
димeнзију добија дивeрзантско-
тeрористичким нападима баци-
лом антракса на амeричкe градовe 
2001. годинe, што јe практично 
први доказани биолошки напад у 
историји.

Има ли изглeда за употрeбу 
ових срeдстава данас, у 
eвeнтуалном рату, обзиром 
на саврeмeнe припрeмe и 
достигнућа?
Нeка биолошка оружја уш-

ла су у арсeналe због слабe или 
нискe могућности eпидeмијског 
ширeња, зато што високо 
контагиознe болeсти прeдстављају 
опасност исто тако и за онога ко 
би их употрeбио. Наравно, многe 
болeсти којe изазивају опаснe 
eпидeмијe су вeома проучаванe, 

као нпр. куга, због постојања 
вeроватноћe да су у СССР-у от-
крили мeханизмe за спрeчавањe 
овe болeсти.

Оваквих и сличних подата-
ка могли бисмо навeсти вишe. 
На сваки начин, ако сe има у ви-
ду тоталност и бeскрупулозност 
саврeмeног рата, у данашњeм свeту 
наћи ћe сe заиста мало људи који 
ћe повeровати да ћe било каквe 
eтичкe или мeђународнe правнe 
нормe спрeчити употрeбу нeког 
eфикасног срeдства, па и био-
лошког, уколико би оно, у јeдном 
одлучном момeнту, допринeло 
повољном рeшавању постојeћeг 
сукоба.

Искуства су показала да јe 
у ванрeдним приликама и у 
пeриоду припрeмe за рат долази-
ло до убацивања дивeрзантских и 
тeрористичких група у зeмљe на 
којe сe припрeмала агрeсија. Ло-
гично јe прeтпоставити да ћe и у 
будућe протагонисти спeцијалног 
рата и потeнцијални агрeсори чи-
нити исто то, и да би тим снагама 
ставили у задатак, измeђу осталог, 
и употрeбу биолошких агeнаса. У 
току рата агрeсор би вeроватно из-
водио бројнe тајнe дивeрзантскe 
тактичкe акцијe, измeђу осталог 
и биолошким срeдствима. 

Избор биолошких агeнаса би 
пао прe свeга на онe узрочникe 
болeсти који сe иначe могу наћи 
на тeрeну гдe постоји одомаћeно 
eндeмично жариштe изабраних 
болeсти, јeр то у доброј мeри при-
крива злочин и намeру агрeсора, 
а појавe eпидeмијe сe приписују 
случају или удeсу. Токсин 
“botulinus” јe послe 11. сeптeмбра 
у САД упао у жижу интeрeсовања, 
због могућe тeрористичкe 
употрeбe. Паника и страх су би-
ли вeлики, знајући да само 1 g овог 
био-токсина (најотровникжја суп-
станца) можe да усмрти до мили-
он људи. 

Данас, у пракси, могућe јe 
свe? 
Биолошки напад ћe бити уто-

лико вeроватнији, ако јe јeдна од 
зeмаља нeмоћна да адeкватним 
ударом (ма којом врстом оружја) 
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„одговори“ на тај напад, или ако 
физичкe прeпрeкe (мора, про-
странства) спрeчавају послeдицe 
рeтроактивности.

Биолошко оружјe у рату (ми-
ру) можe сe употрeбити на три на-
чина:

- прикривeно, дивeрзантски,
- отворeно у тактичкe сврхe, на 

мањeм подручју,
- опeративно и стратeгијски нe 

вeликом подручју.
Агрeсор ћe свакако тeжити да 

прикријe употрeбу биолошких 
агeнаса, а можe их употрeбити и 
прe почeтка ратног сукоба, ра-
ди наношeња eкономскe штeтe, 
стварања паникe и страха као и 
климe нeсигурности, омeтања 
мобилизацијe и сл.

У свом модeрном облику, био-
лошки рат сe никада нијe дого-
дио, нити су вођeнe таквe војнe 
опeрацијe, али ако нe знамо како 
би то изглeдало, врло јe корисно да 
прeдвиђамо. Евeнтуална употрeба 
биолошких агенаса  у ратнe или 
мирнодопске сврхe прeдставља 
стварну опасност,  чијe ћe рeалнe 
могућности показати тeк јeдан 
будући рат. Онe можда нису та-
ко вeликe као што нeки жeлe да 
их прeдставe, али са њима трeба 
рачунати.

До сада јe извршeн вeлики 
број опита на тeрeну и опит-

ним животињама на основу чeга 
сe нeкe чињeницe могу успeљно 
прeдвидeти. И порeд тога, ствар-
ни борбeни услови лако могу да 
дeмантују сва наља прeдвиђања и 
приморају нас на прилагођавањe 
сасвим новим ситуацијама. При 
свим анализама мора сe узeти у 
обзир и извeсно прeтицањe, јeр јe 
наука вeћ рeљила нeкe проблeмe, 
који нису јавно публиковани, или 
су пронађeна нова рeљeња или 
узрочници о чeму наља сазнања 
нeћe бити правоврeмeна.

Приликом стварања сцeнарија 
потeнцијалног биолошког рата, 
морамо прe свeга истаћи да јe свe 
могућe. Од саботeрског покушаја 
тровања радника ботулинусом у 
фабрици оружја, до свeтског по-
мора плућном кугом или другим 
вирусом.

На крају, ваша порука?
Након 20 година од  НАТО 

бомбадовања (24.март-10.јун 
1999.), нагли пораст здравствeних  
и eко-проблeма и њихова рeална 
прeтња eгзистeнцијалном оп-
станку биљног, животињског и 
људскe популацијe, намeтнуло јe 
потрeбу да сe eколошко-санитарна  
бeзбeдност као систeм  изузeтно 
добро размотри, прeдузму сви 
садржају и мeрe бeзбeдности нe са-
мо локалним, вeћ и рeгионалним 

и мeђународним нормама, уз оп-
тималну  матeријалну подршку у 
рeмeдијацији животнe срeдинe. 

У општeм смислу, нeопходно 
јe имати ваљан  Информаци-
они здравствeни систeм, који 
трeба да  прeдставља скуп људи, 
матeријалних срeдстава и посту-
пака који служи за производњу 
и комуницирањe информација у 
систeму eко-бeзбјeдности. У овом 
случају, здравствeна информатика 
као научна дисциплина трeба да 
сe  бави тeоријом и праксом ових 
процeса у eко-заштити,  питањима 
обрадe података и информација 
послeдица обољeња и умирања  
људскe популацијe, дeвастацијe 
животнe срeдинe и свим 
импликацијама којe ти процeси 
имају са тeоријског, тeхнолошког 
и апликативног аспeкта. 

Дакле, наслeђeнe особинe 
од родитeља, стил живљeња, 
здрављe, квалитeт живота, eко-
амбијeнт, правилна исхрана, про-
вод и крeтањe у природи, физичка 
активност, хигијeна, што мањи бо-
равак у затворeним просторијама, 
вeровањe у сeбe и стручњакe у 
«борби» против опаких болeсти.

Разговор водио:
Љ. МАРКОВИЋ-БАЛТА
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АУТОПОРТРЕТ (o глави се ради)
Ову главу окруњену задовољством
и у огледалу што се види
требало би одрубити
Ослободити је оба уха и носа
повадити зубе и очи
снове исисати као срж коштану
и скалп ишарати навијачким бојама
Потом је изложити сунцу и киши,
вихорима и злобним погледима
да потамни или да изблиједи
... и мала и велика нужда
у овом излошку
дозвољава се,
само друже, не улази
не улази...
Глава ко глава
потребно је минимум двије тисуће година
да постане «једини сплав на црној реци»
или знамење узалудног прегнућа
или задња мистерија Arthura Clarka

Глава ко глава
укрштене муње у савршено
обликованом стаклу
Окамењена суза Творца
Само друже, не улази...
не улази...

РУШЕВИНЕ
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www.ukrs.org 

Слободан
Лепир

едиција
САВРЕМЕНА КЊИЖЕВНОСТ
коло друго

Слободан Лепир
РУШЕВИНЕ

„Четврта по реду песничка књига Слободана 
Лепира, под називом Рушевине, недвојбено 
је његова најбоља песничка збирка. Песник 
је књигу конциповао тако да, од наслова од-
лично одабраног – Рушевине – до последње 
песме у књизи Фарбање која је једна од нају-
печатљивијих, не само у књизи песама, него 
и у целокупној нашој савременој књижев-
ности последњих година; све тече и прели-
ва се у спектру песничких порука и асоција-
ција, готово химнично.
Надарен и савремен у изразу, необичан у 
метафорама,  мистичан колико је потребно 
да би све ово била поезија, а не филозофија, 
мелодичан, опет  некако на свој начин, Ле-
пир потврђује да је доспео у песнике на које 
озбиљно треба да се рачуна.“

Боро Капетановић, извод из рецензије 

Слободан Лепир  
(1960) Србац.
Објавио три књиге 
поезије. “Успомене из 
претходног живота” 
(2003), издање КЗ “Васо 
Пелагић” Бања Лука; 
“Образовни програм” 
(2006) и “Танго на 
маховини” (2010),  
издање “Арт принт” Бања 
Лука. 
Живи и ради у Бањалуци.
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Слободан
Лепир

едиција
САВРЕМЕНА КЊИЖЕВНОСТ
коло друго

Слободан Лепир
РУШЕВИНЕ

„Четврта по реду песничка књига Слободана 
Лепира, под називом Рушевине, недвојбено 
је његова најбоља песничка збирка. Песник 
је књигу конциповао тако да, од наслова од-
лично одабраног – Рушевине – до последње 
песме у књизи Фарбање која је једна од нају-
печатљивијих, не само у књизи песама, него 
и у целокупној нашој савременој књижев-
ности последњих година; све тече и прели-
ва се у спектру песничких порука и асоција-
ција, готово химнично.
Надарен и савремен у изразу, необичан у 
метафорама,  мистичан колико је потребно 
да би све ово била поезија, а не филозофија, 
мелодичан, опет  некако на свој начин, Ле-
пир потврђује да је доспео у песнике на које 
озбиљно треба да се рачуна.“

Боро Капетановић, извод из рецензије 

Слободан Лепир  
(1960) Србац.
Објавио три књиге 
поезије. “Успомене из 
претходног живота” 
(2003), издање КЗ “Васо 
Пелагић” Бања Лука; 
“Образовни програм” 
(2006) и “Танго на 
маховини” (2010),  
издање “Арт принт” Бања 
Лука. 
Живи и ради у Бањалуци.
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Најтеже је било почети
скинути прве капелаје
и обити малтер, којим су биле повезане
скидати цријеп и откривати гарави скелет
прадједовске куће
Послије је све ишло лакше
Рушили смо ударнички,
уз пјесму и шалу,
али с рушењем нисмо завршили истог дана
Сутрадан је почела да пада киша
и падала је мјесец дана
Рушевини се нисмо више враћали.
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‘’КОД КУЋЕ ОСТАНИ,  
ЖИВОТЕ ОДБРАНИ’’

Српски књижевни клуб ‘’Вихор’’ из Дервенте, Милорад Мишо Ђурђевић и Ненад Симић у смислу и 
циљу доприноса пјесничких и књижевних стваралаца стварној борби против немилосрдне пандемије ко-
рона вируса, расписују 

П О З И В
пјесницима и књижевним ствараоцима да на тему

‘’КОД КУЋЕ ОСТАНИ, ЖИВОТЕ ОДБРАНИ’’

напишу и по једну пјесму ‘’Вихор’’-у доставе путем e-mail адресе skkvihorderventa@gmail.com

Пјесма коју аутор доставља треба да будe написана ћириличним писмом, фонтом Times New Roman, 
величине фонта 12, да садржи до 28 стихова, те да буде потписана пуним именом и презименом аутора, са 
обавезним навођењем датума рођења, адресе становања, броја контакт телефона и e-mail адресе.

Право учешћа на Позив имају сви ствараоци са подручја Дервенте, Републике Српске, Босне и Херцего-
вине, Србије и свих других држава свијета.

Позив остаје отворен за сво вријеме трајања ванрдене ситуације. Након званичне објаве престнка угро-
жености живота до сада незамисливо опасним вирусом и одмах по стицању услова Српски књижевни клуб 
‘’Вихор’’ из Дервенте ће све пристигле радове/пјесме уобличити у Зборник и исти на дар доставити и свим 
ауторима који су послали свој рад. 

    
 КОД КУЋЕ ОСТАНИ / ЖИВОТЕ ОДБРАНИ / 
ЗАМРКНИ ОСВАНИ / УЗ МИЛЕ ОСТАНИ / 
РОДИТЕЉЕ ДЈЕЦУ / ПРИМЈЕРОМ НАХРАНИ / 
ОСТАНИ КОД КУЋЕ / ПОТОМЦИ СВИ ЧУЋЕ

за 
  Милорад Мишо Ђурђевић
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КУЛТУРНО - ПРОСВЈЕТНО ДРУШТВО

„ВАСО ПЕЛАГИЋ“
ПЕЛАГИЋЕВО

Е-маил: pajobrkic@teol.net
Тел.: 065/602 - 902

Факс: 054/810 - 006
ЈИБ: 4402672980009

Нова банка: 555-003-00166470-11
_________________________________________________________________________________________________________________

КОНКУРС

Културно-просвјетно друштво „ВАСО ПЕЛАГИЋ“ Пелагићево расписује конкурс за достављање струч-
них и умјетничких прозних и поетских књижевних радова за Зборник, који ће бити штампан поводом 14. 
Међународног књижевног сабора “ГОРИ ЛИЛА УОЧИ ИЛИНА -  2020.”. 

Зборник ће имати следеће тематске цјелине:
Језик, култура, традиција и обичаји Срба 
Васо Пелагић – народни љекар, учитељ и просвјетитељ
Завичај - Људи и догађаји из мог завичаја
Слободна тема и форма књижевног стваралаштва

Уколико се смири ситуација са Короном, Зборник ће бити штампан у формату А5, а ако стање 
буде непромијењено, онда ћемо радити електронску верзију. 

Радове могу слати сви књижевни ствараоци који пишу на српском језику. Аутори који пишу на 
другом (страном) језику, уз превод на српски језик, доставити оригинал. 

Конкурс је отворен до 20.05.2020. године.
ПИСМО: ћирилица, у Wordu, font: Times New Roman, мала слова - величина 12.
Аутори могу доставити по један рад за сваку тему.
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БИЛЕЋКА  ВРЕМЕНА

(Шћепан Алексић, „Чекајући жуту војску“,  ЈП „Завод за 
уџбеникае и наставна средства“,а.д. Источно Ново 

Срајево,2019)

Најновији роман Шћепана 
Алексића је својеврсна  епопеја 

о временима и војскама које су  
пролазиле  кроз ове наше крајеве 
и  које су остављале за собм муч-
не и најчешће крваве трагове. 
Билећа је била, или јој је аутор 
додијелио ту улогу, на попришти-
ма свих тих дешавања, својеврсан 
херцеговачки епицентар око чије 

кршле, лагера, логора, касарне... 
се све дешава. А почело је од тур-
ских времена и злопаћења, када је 
српском народу преостајало само 
да живи у свијету пророчанстава, 
по којима ће доћи вријеме кад ће 
нестати „овце, пчеле и Турчина“ и  
њиховог коментара да је „јазук за 
овцу и пчелу“. То је вријеме кад се 
јављају бројни „пророци“  попут 
Шукрије Кустурице, који окупља 
око себе људе и прича им о ве-
личини Стамбола и његове сла-
ве,  али ту су и злослутне приче 
о бројним војскама које ће туда 
пролазити и које ће се назива-
ти, ваљда по унифомама,  бијела, 
црвена, маслинаста, плава, црна, 
шарена... Задржаваће се оне у тој 
несрећној кршли која се гради и 
која је намијењена само за зло и 
убијање. Но, градњу  кршле (ка-
сарне) која се започе у турском зе-
ману, остали Турци, за разлику од 
Шукрије, у њој виде јачање турске 
царевине. 

Смјењиваће се турски султа-
ни, уводити разне реформе, које 
ће понекад задовољавати турске  
прохтјеве, али ће их бити и онак-
вих о којима се неће проносити 
лијепе гласине. Један од таквих је  
султан Махмуд, чија је мајка била 
Французица и кога никад нијесу 
могли прихватити као свога. За 
њих је он увијек био Французи-
чин син и полувлах.. За вријеме 
градње кршле/касарне над Срби-
ма су вршена бројна звјерства. 
На сцаком кораку су убијани, мо-
рали су плаћати велике намете, 
физички шибани до бесвијести. 
Истина, дешавале су се и осве-
те, какав је случај са кулучарима 
Капорима који су грешком убили 
брата заптије Хајдархоџића.  Крв 
за крв.Тражени су и проналаже-
ни најкрволочнији Турци који 

су волујском жилом ударали по 
педесет батина по голом тијелу. 
Српске осјечене главе су китиле 
зидине новосаграђене касарне.  На 
цијени су, исто тако, и хвалисав-
ци међу Турцима који су испре-
дали приче  о својим јунаштвима 
у борбама  са Србима.  Аутор је 
дао веома живу слику о једном 
таквом хвалиши, Хусу Хаџићу, и 
његовим „подвизима“ у борбама 
које је водио  под командом капе-
тана Градашчевића.

Херцеговина је имала  свога 
„султана“ Али-пашу Сточевића 
Ризванбеговића, који је заједно 
са Смаил-агом Ченгићем  вршио 
бројна злодјела  над српским ста-
новништвом. Билећки Турци су 
са одушевљењем дочекали ову 
двојицу газија послије њихове 
побједе над Црногорцима на Гра-
хову. Језиве су слике осјечених 
црногорских глава  које су побијне 
на коље око касарне.

Долазак Омер-паше Лата-
са у херцеговину показује сву 
хипокризију билећких Турака, 
њихов однос према новом паши, 
за кога вјерују да је „ влах био и 
остао“.   „Њега су мрзили баш сви, 
муслимани, хришћани оба зако-
на, Јевреји и свак остали, почев од 
последњег Циганчета испод черге.
па до наугледнијег и најбогатијег 
Турчина, чак можда и већина 
његових војника“.1

Осионост турског становништ-
ва  Билеће је мало јењала послије 
пораза турска војске на Граховцу. 
А ова побједа Срба и Црнгораца 
је дјелимично залијечила ране са 
Грахова.

 Али, рана је идаље било. До-
душ на другој страни. Аутор је, 
наиме, у ове ратне суросвоти уба-
цио и једн љубвну епизоду, која се, 
нажалост , завршила трагично. 
Ријеч је о лијепој Умихани, кћерки 
Мушана Креса, која се несрећно 

1 Шћепан Алексић, Чекајући жуту војску, ЈП 
„Завод за уџбенике, Источно Нов Сарајево 
,2019, стр. 107.

Зоран М. Грумић

АУТОБИОГРАФИЈА

Рођен сам 1960. године у Илови 
Селу испод Мотајице 
На радост оца Миладина 
И мајке Божице 

Ишао сам у школу и радио 
Недјељом да се играм чекао 
прилику 
Читајући сам се сладио 
И често маштао о пјеснику 

Користим сваку прилику 
Да пишем лирику 
Тако су Аурора, Велики и мали 
Па Путеви и путокази настали 

Пробао сам и глосама 
Мало други – више ја 
Остало о мени је 
У мојим стиховима 

И на моју велику радост
Закашњела младост



СутраСутраСутраСутраСутра

399. мај 2020.

Година 5  •  Број 13

заљубила у прекрасног низама 
Мухамеда, војника из Тракије.Но, 
послије његове погибије,  Умихана 
је пала у постељу.  Аутор је овдје 
дао изузетно поетичне слике, про-
никао у бол дјевојке којој се нијесу 
остварили снови, у бол и несрећу 
родитеља, посебно мајке, који су 
све  радили како би кћерку отрг-
ли од сигурне смрти.Убацивањем 
емотивних љубљвних  епизода у 
овако сурову тематику Алексић 
је успијевао да бар за трену-
так удаљи читаоца од рата, роп-
ства, крви, мада и овакве сцене 
изазивају бол.

Долазак аустроугарске војске, 
послије пада  Босне и Херцегови-
не под њену управу,  представља 
велики преокрет.  Алексић 
овдје прави благи прелаз у 
премошћавању двије различите 
цивилизације. Некадашње разуз-
дане и нецивилизоване низаме, 
који напуштају Билећу, замјењује  
дисциплинован и организована 
војска, одјевена у плаве унифор-
ме. Плава војска.  Долазак но-
ве војске мијења и расположење 
житеља Билеће. Не мире се 
билећки Турци одласком турске 
војске  и доласком хришћана. На 
другој страни Срби се сматрају 
добитницима, мада су и ови 
иновјерници. Ипак су аустријски 
официри били наклоњенији 
Србима него Турцима. Један од 
доказа је и градња српске цркве 
под покровитељством  командан-
та Галкоција. Прављена је , доста 
провокативно, у непосредној бли-
зини џамије.

Доласком    Аустроугарске  
војске  долази и до неких   појава 
које су дотад неуобичајене у Хер-
цеговини.   Наиме, за потребе 
војске отвара се прва јавна кућа 
у Билећи. Наишло је то на опште 
неодобравање посебно код мус-
лианских жена, јер се то  коси са 
етичким законима ислама.

Но, највећу буру подигао је 
један брак између кћерке Муха-
меда  Љубовића, лијепе Бахрије, 
и једног српског официра који 
је служио у аутријској војсци, 
Андрије  Чутуре. Бахрија је , 
у ствари, побјегла за младог и 

лијепог Личанина, што је још ви-
ше узбудило муслимански свијет у 
Билећи. Сматрали су да се то коси 
за законима ислама.

Још је једна жена заузела 
значајно мјесто у овом роману. 
Ријеч је о Дорини, жени потпу-
ковника који је заузимао значајно 
мјесто у војној хијерархији  Аусто-
угарске. Ради се о хистеричној 
снобовки која је дошла из неке 
„културније“средине у билећку 
забит и која терорише мужа 
стлним тражењима и захтјевима. 
Док се, нпр. , Умихана предаје 
судбини без отпора, свјесно се 
жртвује  показујући вјерну при-
падност покојном младићу у ко-
га је заљубљена, и док се Бахрија, 
кћерка  Сулејмана Љубовића, не 
мири са неким устаљеним нор-
мама које забрањују љубав са 
иновјерником, дотле  Дорина хи-
стерично реагује на све поступке 
свога мужа, не знајући често ни 
шта жели. Она је незадовољна со-
бом, а онда и свима другима.

Доста простора је ауор по-
клонио кафани „Луфт“ и њеном 
газзди кога по њој проваше Луф-
тигуз, као и његовим сталним  го-
стима Јаблану и Лабуду. Ријеч је 
о најтањим  слојевима билећког 
друштва, који су, нажалост, у тако 
злим временима заузимали  неза-
служена мјеста у друштву. 

А тај Луфтигуз, који је до јуче 
служио њемачке официре и оби-
гравао око њих, у новонасталој 
ситуацији безвлашћа постао је 
један од водећих шуцкора који су 
радили највећа звјерства у Билећи, 
а и у остали дијеловима Херцего-
вине. Његовим гостима , Јаблану 
и Лабуду, Алексић ће додијелити  
веома значајну нараторску уло-
гу, као што ју је додијелио раније 
Турчину Шукрији Кустурици, Ле-
ки Капетини, Хусу Хаџићу...

Бијела војска, козачки каде-
ти који су пет година провели у 
Билећи , оставили су такође, као 
и остале војске ,  карактеристике 
руског војника.

Билећка касарна је пред Дру-
ги свјетски рат постала „прихва-
тилиште“ комуниста, као што ће 
у поратним данима бити злоглас-

ни логор за револуционаре који 
су се „погрешно“ престројили   у 
вријеме сукоба Тита и Стаљина.. 
Билећа се ту равнала са руским Гу-
лацима и са Голим отоком.  Нису 
је мимоишли ни  међубратски су-
коби четника и партизана, „лијева 
скретања“ у којима су главе личи-
ле на печурке, гдје се убијало без 
суда и пресуде.

Но, најтежа времена Билећа, а 
и читава Херцеговиан , доживјели 
су у вријеме Црне војске, злогласс-
не НДХ , када су пуњене херце-
говачке јаме невиним људима, 
женама и дјецом.

 Стичемо утисак да је аутор 
остао мало дужан читаоцима када 
су у питању  неке цјелине романа, 
какав је случај управо са Црном 
војском, а дјелимично и са шуц-
корима чија су се вјешала вијарала 
по Херцеговини.

Завршне сцене романа: Ти-
това смрт, пријетње распаду 
Југославије, часан и позитиван лик 
генерала Данила Јаука... затварају 
ову уистину богату епопеју.

Шћепан Алексић нам је и 
одраније познат по бројним рома-
нима и приповијеткама, али, чини 
се, да је ово његово крунско дјело.   
Ово је спој науке и умјетности. 
Историје, историјских чињеница, 
и умјетничког доживљавања и 
приказивања свега тога. Алексић 
је врстан стилиста, писац који 
савршево влада реченицом, 
бриљнтним говором, психоло-
шим улажењем у карактере ли-
кова, који прави смјеле захвате 
када употребљава поједине стил-
ске фигуре. Довољно је само по-
гледати како цркву и џамију 
употребљава као нараторе који 
се гложе и надгорњавају у виси-
нама и вриједностима.Уистину је 
била смјелост ухватити се у кош-
тац са овако обимном и комплекс-
ном материјом, са овако великим 
временским распоном. Алексић је 
часно обавио овај посао и поште-
но се одужио својој Билећи. 

 „Чекајући жуту војску“ је ро-
ман који ће заузети значајно 
мјесто на љествици наше духов-
не вертикале.

М. ГОЛИЈАНИН
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Ko je Milorad Cumbo

„Udahni jednu pjesmu  
za sve poete“

( zakašnjeli In Memoriam, Cumbo Miloradu, pjesniku)

U opštedevalviranoj skorašnjoj 
jučerašnjici, današnjici i svje-

tlu neizvjesnoj sutrašnjici, ustalјe-
no pitanje bi , za mnoge, bilo: ko 
je Milorad Cumbo?

Zašto za mnoge?
U uređenoj društvenoj zajed-

nici kultura ima široku, veoma 
široku lepezu područja koja obu-
hvataju sve grane lјudskih aktiv-
nosti, počev od najmodernijih 
muzeja moderne umjetnosti, luk-
suznih privatnih muzičkih Akade-
mija, najmodernijih operskih kuća 
do onih malih muzeja koji čak ču-
vaju likovna rješenja nalјepnica 
alkoholnoh i bezalkoholnih pića, 
odnosno, ambalaže. Naravno, po-
stoje i muzeji parnih lokomotiva, 
kako onih prvih tako i potonjih, 
muzeji auta, muzeji aviona.

Zatim, kultura očuvanja autoh-
tone arhitekture, kultura očuvanja 
životne sredine…

I, naravno, brojne moder-
ne biblioteke s digitalizovanom 
opremom, s knjigama na raznim 
jezicima.

Upravo u Linzu, gdje živim, 
nalazi se moderna zgrada Wis-
sensturm – Toranj, kuća znanja, 
na čijem se drugom spratu nalaze 
brojne knjige među kojima i broj-
ne knjige autora s prostora bivše 
Jugoslavije originalnih izdanja.

Naravno, postoje brojne Radio 
stanice koje ugošćavaju kulturne 
stvaraoce, pa tako i pjesnike, emi-
sije koje promovišu nova djela ili 
razgovaraju o nekim ranijim au-
torima i njihovim djelima. Isto 
tako se redovno čini nakon TV 
Dnevnika, što me često podsjeća 

na vrijeme kada bi na kraju TV 
Dnevnika, u rubrici Kultura, on-
dašnje TV Sarajevo, književnik i 
publicista Ivan Kordić promovi-
sao nova književna djela i njiho-
ve autore.

Podsjetimo, vratimo li se u neka 
mnogo ranija vremena, bilo gdje 
da odemo, pjesnici imadoše veo-
ma visok status kod svih kralјeva 
i kralјica, velikih vojskovođa, itd. 
Naime, dobar pjesnik je bio ponos 
kralјa i njegovog kralјevstva.

Pjesnikova riječ je bila poštova-
na, tražena u mnogim prilikama ili 
neprilikama kao savjet.

I dan danas, ponajviše naučni-
ci, vole citirati misli pjesnika. Čak 
i nekadašnji veliki političari su u 
svojim govorima citirali pjesnike.

Današnji, uglavnom su to kva-
zi političari, gotovo da im ne pa-
da napamet da citiraju pjesnike iz 
prostog razloga što se ne bave pro-

gresivnom mišlјu i progresivnim 
djelom.

Dakle, ovo „vrijeme“ je razlog 
zašto mnogima (ni) pjesnik Cum-
bo Milorad nije poznat.

U samom naslovu , što je dio 
Cumbinog stiha: „Udahni jednu 
pjesmu za sve poete“, nalazi se , 
mogu slobodno reći, odgovor ka-
kve veličine pjesničke je bio Milo-
rad Cumbo.

Pjesnici su, u pravom smislu 
te riječi, kao muzika: nemoguće 
ih je zatvoriti u jednu sobu, u jed-
nu kuću. Stoga, taj pisani, s tim i 
vječni poziv „pjesmu za sve poete“ 
je nadgeografska, nadvremenska, 
nadetička i nadetnička misao što u 
potpunosti ide u prilog tvrdnji da 
su pjesnik i poezija bezvremenski.

A koju bolјu poruku možemo 
odaslati svijetu od rečene?

Veoma rado izdvajam još jedan 
stih - misao i poruku iz pjesme 
„Brižna dozivanja“ , iz Cumbine 
zbirke pjesama „Vodenice svjetlo-
sti“:

…………
„Brižno dozivam
pjesmom koja ne pobada pero
zemlјi u srce
i ne baca mastilo
suncu u lice“
Ogromna svjesnost značenja 

i težine riječi nalaze se upravo u 
ovom stihu. Riječ je o beskrajnoj 
iskrenosti prema odgovornosti ka-
ko pisane tako i izgovorene riječi; 
veoma pažlјiv i nježan odnos pre-
ma zemlјi kao i prema suncu, sim-
bolu života, odnosno životu.

Pokojni Milorad bi imao obi-
čaj reći: „Ne volim psovke, pone-
kad ih prećutim ali nikad ako ko 
psuje sunce.“
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Upravo bih povezao gornji stih 
sa stihovima pjesme „Put“:

………….
„uprti na ramena
šareni torbak svog vremena
i uoprezni se
put je igra velikih a neznanje 

mnogih
………….
ruke su stubovi mostova me-

đu lјudima“
Nositi „etiketu“ pjesnik je teška 

dijagnoza. Zašto? Pjesnik nepre-
stano promišlјa o svemu. Pjesnik 
želi da spozna što je moguće više 
o čovjekovom bitisanju. Pjesnik 
to čini svojom zainteresonovašću 
koja je neprestano aktivna, nepre-
stano znanja žedna. Pjesnikova je 
to priroda. Zato pjesnici mnogo 
umnog i emotivnog tereta pod-
nose i nose sobom. To je napro-
sto priroda pjesnikova i zato je ta 
„dijagnoza“ teško podnosiva što je 
u potpunost bilo u biću Milorada 
Cumbe.

U aktuelnom vremenu, kada 
planeta Zemlјa podnosi ogromna 
zagađenja, uzrokovana većinom 
ogromnom lјudskom materija-
lističkom pohotom, spazih pjesmu 
„Priroda“, pisana prije najmanje 
tridesetpet godina:

……………..
„šumska je staza kao paluba 

broda spasitelјa
šume su jarboli planete“
Milorad je takođe pisao o ja-

jačkim drevnim spomenicima , o 
Boniju, usamlјenom psu, o „Op-
tuženoj planeti“ posvetivši pjesmu 

gladnoj djeci…. , ali i o lјubavi pre-
ma svojoj saputnici:

…………
„Takve ruke poredim sa krili-

ma ptice
sa jarbolima broda i stubovi-

ma mosta
dvije ruke kao ujedinjene gra-

ditelјe
uma i srca“
……….
„Uopreznimo“ li se, kako nam 

za svagda poruči Milorad, imaće-
mo lijepu i uređenu sredinu u kojoj 
ćemo temelјne, prirodne i lјudske 
vrijednosti imati ih mnogo, mno-
go više na naslovnim stranama i 
najavnim Radio i TV džinglovima.

Tako ćemo spoznati mnoge vri-
jednosti, a s tim i lјude neoprav-
dano u sjeni.

S tim ćemo upoznati više Mi-
lorada Cumbu, kao i druge, koji 
život posvetiše poeziji.

Za kraj ostavlјam Miloradovu, 
često izgovaranu, poruku: „Sva-
ko dobro rješenje mora biti jed-
nostavno“.

Kada razmislimo o ovoj mi-
sli, doći ćemo do spoznaje da je 
to put ka savršenstvu čovjekovog 
bitisanja, lјepoti živlјenja, kvalite-
tu živlјenja.

Primjera radi, ako se lјekar bla-
govremeno posvećuje novoj na-
obrazbi od primjera gdje lјekar 
zanemaruje i ono stečeno zna-
nje. Dovolјno je shvatiti kako se 
to odvija u praksi i shvatiti šta je 
jednostavnije i bolјe. Ili, zanatlija 
isto tako treba da stiče nova zna-
nja kako bi u poslu uradio najbolјe 
koliko je to zaista moguće. Narav-
no da je takav put jednostavniji od 
krivudavog puta gdje ćete, nakon 
„završenog“ posla, često imati pri-
liku od nekog zanatlije čuti:“ Nije 
moglo bolјe!“ A, ustvari, nije znao 
niti htio bolјe. Naravno da se deša-
va da su obje strane nezadovolјne. 
I tako redom.

Prema tome: „Udahnimo jednu 
pjesmu za sve poete“ - za sve lјude!

„Uopreznimo se“ ali i čuvajmo 
prirodu - „jarbolu planete“!

Zar ove poruke nisu dovolјno 
imperativne i plemenite kako bi 
i šira javnost spoznala pjesnika 
Cumbo Milorada – njegovu poe-
ziju i vječne poruke, nadvremen-
ske poruke?

(Linc,3.1o.2019)
Zijad PLIVAC

Милорад Мишо ЂУРЂЕВИЋ

ДА РИЈЕКЕ  НАШЕ ЗБОРЕ

Тамо гдје живе
Мисли Иве
Не ничу чемер и јад
Већ птице кличу
АндрићГрад 

Живот нам Слава
Против заборава
Све до неба здравље
Знаци крсног хљеба
Свето Православље

Тамо нам Дрина
За кћерку и сина
За вијеке у Сну се буди
Наше нам зборе Ријеке
Будимо будимо људи

На Мосту
Ка опросту
И незабораву  
Родном Прагу рад
За крсну Славу
Андрић Град

СУТОН У ШОПИНГ МОЛУ

Сутон.
На периферији хоризонта,
сива маса у таласима
надире ка шопинг молу.

Под неонским небом
бљескају андроиди.
Клонули свици тону
у дубоку амброзију.

Владимир Вуковић
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У недрима завичаја
Шта би ви,
послушне слуге зла,
шта би ви радили,
шта би од вас било,
и чиме би себе
свету представили,
да не мрзите,
да не прогоните,
да не убијате,
да не скрнавите.
Ја, син убијеног Саве,
и унук закланог Стевана,
ја у јами Јадовно
међу 100.000 закланих Срба,
и ја у Јасеновцу
међу 800.000 Срба мученика.
Ја, босоног дечак
на плодној ливади Вргинмоста,
у зеленој папрати
буковачке шуме
на Петровој гори,
ја надојен бистрим водама
реке Трепче
и злочином Глинске цркве,
ја у души вечити избеглица
и ла‘но прилагођен становник
светских метропола.
Након много
протеклих векова,
и на изглед
потпуног заборава,
у загрqај
предака својих
долазим.
Не рачунајте
на мој заборав.
Док у недрима својим
бол и тугу
Српске Крајине носим,
не најавqен вам долазим,
не да вам дарове доносим,
не да вам преостали
остатак безвредног ‘ивота
заборавом опростим,
већ да вас потсетим
шта је у овим крајевима
Свете српске земqе,
моје,
а шта није

и шта никада
неће бити ваше.
Долазим,
да погледом својим поново обгрлими,
никад заборавqене пределе мог завичаја.
Долазим,
да хладну конструкцију Купског моста
побо‘ном руком додирнем на оном истом ме-
сту
на коме је мој отац Сава безнаде‘но покушао
још тек за незнатни тренутак,
преостали траг свог ‘ивота да задр‘и,
пре него што сте га, као већ раwену звер
у неповрат тамне воде реке Купе бацили.
Долазим,
да у тмурном подзеqу јаме Јадовно
сенку свог деда Стевана поздравим
и хиqаде још неду‘них костију,
да својим присуством и заклетвом
пред qудима и пред Богом посведочим
да међу Србима ви и даqе ‘ивите.
Ја, син убијеног Саве
и унук закланог Стевана,
враћам се у крајеве свог завичаја
не да на траговима злочина опстајем,
не да послушне слуге зла
осветнички у бледе очи погледам,
већ да загађену постојбину моју
добротом предака својих оплеменим
и да је поново осветлим.

Сима С. Мраовић
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Биоенергија

ТЕРАПИЈА БИОЕНЕРГИЈОМ

Терапија биоенергијом отклања 
узрок болести, ублажава сим-

птоме, помаже при изљечењу без 
штетних нуспојава да се органи-
зам сам избори са болешћу. Битно 
је ојачати нормалне физиолошке 
функције и имунолошки систем 
организма.

Да би то постигли морају бити 
задовољени и одређени критерији. 
Дислоцирати пацијента из опасне 
зоне зрачења, без обзира одакле та 
зрачења долазила, да ли из Земље 
(подземни токови), са Земље или 
из космоса.

Сваки истински биоенергети-
чар прегледом енергије пацијента, 
добиће важне информације о 
енергетском стању цијелог ор-
ганизма, па самим тим и уочиће 
промјене на којим дијеловима 
тијела постоји плодно тло за 
развој болести.

Код многих пацијената стил 
живота и свакодневне обавезе 
онемогућиле су правилну и раз-
новрсну исхрану и угрозиле ква-
литет живота, дошло је до пада 
животне енергије и скраћења 
животног вијека. Осјећај умора, 
исцрпљености, безвољности и не-
достатак енергије иако особа није 
била изложена већим физичким и 
психичким напорима. То би би-
ли и први показатељи нарушеног 
имунитета.

У времену у којем живимо, 
такозвано савремено доба, глав-
ни и одговорни кривац је стрес.
Свакодневно излагање стрес-
ним ситуацијама на послу, или 
на путу од куће до посла и назад, 
стрес је немогуће избјећи.Стресне 
ситуације покрећу промјене хор-
монског статуса и активирају чи-
тав низ биохемијских реакција.

Најопаснија је хронична из-
ложеност стресним ситуацијама, 
јер може да дође до ерозије жи-
вотне енергије, поготово код јако 
сензибилних особа. Ова скупина 

пацијената је јако рањива и када се 
одвијају нормални животни про-
цеси без тензија и стреса.

Статистички гледано, особе 
појачаног сензибилитета, биле су 

у предности као пацијенти кроз 
терапију биоенергијом, брже се 
успостављао вербални контакт 
између пацијента и терапеута и 
долазило је до бржег оздрављења 
организма.

Промјеном нездравих живот-
них навика, кроз самодисципли-
ну и одговорност према своме 
здрављу, могуће је побиједити 
стрес и ублажити посљедице.

Да би енергија и тијело били у 
природној равнотежи потребно 
је довољно сна, физичке активно-
сти, елиминацију стреса, пушења 
и алкохола, избалансирана исхра-
на и боравак у природи.

Правилно и дубоко дисање пре-
порука је свима за успостављање 
енергетске равнотеже организма.

Биоенергетичар:
Вито БОЈКОВАЦ

У Црквени има ли црквишта, 
Поточани да л’ поток имају, 
од вршаја остаде ли ишта 
сред Вршана, у твом завичају? 
 
Да ли мајка горе у шљивику 
још погледа свог мужа ратника? 
Гледа л’ дјечак у стричевом лику 
скрива ли се и очева слика? 
 

Тамо гдје су пшеничишта била 
жуборе ли из младости приче, 
мирише ли кукурузна свила, 
ливадама да л’ стиховље ниче?   
 
С мјесечином што је засијана 
и што искри и кад сунце гране, 
успомене из дјечачких дана 
зову ли те и сад у Вршане?

Ранко ПАВЛОВИЋ

ПЈЕСНИКОВО ДЈЕТИЊСТВО      (Ранку Прерадовићу)



Путoкaзни 
дoживљaj 

(Нaд сjajeм сунчeвoг сjaja – др Рaдe Дуjaкoвићa)

Не могу а да не напишем да др Раде Дујаковић, мој 
пријатељ, и пријатељ сваког мирисног дашка љековитог, 
жутог маслачка и  свих звјездица у дубоком мирном 
пространству у само пет неизмјерно дирљивих „ријечи“ 
довољно описује доживљај сваког нормалног човјека 
који свјетлошћу поје и велича љубав као побједу испред 
ипак неминовне људске самоће не марећи за очекива-
ним  или неочекиваним срећним исходом вјечне тајне, у 
облику жене. Ово је пјев великог срца љубави!

Милан Ј. ЏИДА

ЉУБАВ У ВРИЈЕМЕ КОРОНЕ
Како вољети у вријеме Короне без стреса
као што је лијепу Фермину
у вријеме колере волио Флорентино
у причи Габријела Гарсија Маркеса?

Трагична љубав Јулије и Ромеа
Виљема Шекспира из средњег вијека
само је скица хорора, 
под Јулијиним балконом у Верони
и страсног људског помора
у крвавој бајци о Корони.

Легендарни стихови
из прошлости великог Шекспира
и несретног пјесника Лазе
као да пророчански слуте!
Корона, попут куге, прождире
љубав и људе. Умире Планета
Santa Maria Della Salute
у Милану, Венецији, Верони
и широм Свијета.

Како љубити на дистанци, без маске,
док нова играчица апокалипсе
језиво хара,
лудом главом, без даске.
Она не штеди доктора, богаташа,
просјака ни цара!

Ако нема лијека као што кажу
и љубави у вријеме Короне нема!
Они што мрзе безочно лажу
забрањена љубав вјечна је тема.

(1.мај 2020)

ПРЕДСМРТНИ ЕПИТАФ
Гробару, када умрем
Плитко ми копај раку.
Да чујем капи кише
И кораке моје драге
Ако ми кадкад на гроб
Ружу донесе.

(2020)

АКО ПОЛУДИМ
Ако полудим
Немојте ми шта замјерити!
Да ли сам умио сањати
Јесам ли знао љубити?
Понекад волио попити.

Гдје сам кренуо, а гдје стао
Јесам ли успио или пропао?
Није важно ма гдје био
Немојте ми шта замјерити
Ако полудим!

(2020)

ЛУНА И ЈА
Ево, сребрна луна и ја
Док на небу чаробно сја.
А зрака се кроз крошње
Попут свиленог конца бљеска.

На вјетру ресе дрхте
Процвјетала је стара лијеска.
Пејсаж нестваран као из снова
Ноћу тишину краси
Љепота птичијег поја.

У мојој празној руци
Треба ми рука твоја.

(8. март 2020)

БУДАН У ЗОРУ
Док се пролетња ноћ котрља
Мјесечевим златним котачом
Сребрном звјезданом стазом
Као витез са исуканим мачем
У мислима, са мојом уснулом мазом,
Будан, плаву чекам зору.

(април,2020)

Раде ДУЈАКОВИЋ


