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ПРЕДГОВОР
1. Избегличка попудбина: узроци и последице
Не знају куће где одоше људи,
нит’ позна јутро оне које буди.
(Бранко Миљковић)
Ово је антологија песама српских песника који су на својој
кожи осетили драму избеглиштва с краја двадесетога века. Овде се
налазе песници који су живели у Хрватској, Босни и Херцеговини,
и на Косову и Метохији. Спасавајући живу главу, већина је дошла
у Србију. Неки су своје ново станиште нашли и у земљама Европе,
и на другим континентима. Понеки, пак, након одређеног времена
проведеног у иностранству, вратили су се у завичај или у градове,
где су били засновали егзистенцијални темељ, па онда опет – у
Србију.
Пишући о избегличким селидбама кроз историју, Иво Андрић је приметио да оне разголићују човека до најскровитијих
појединости и да су нешто „најтужније у људском животу“. Поготово ако се изгон догађа у рату, у сукобу комшија са комшијама.
Сент-Егзипери прецизно каже: „У грађанском рату ватрена линија
је невидљива, она пролази кроз срца људи.“ Кад се човек нађе у
страху, укажу се вапијуће зенице жељне живота. И у збегу и у миру,
човеку је место међу људима. Но, „човеку од човека свакога дана
прети опасност“, говорио је Сенека још на прелому старе и нове
ере.
Ратове и прогоне није довољно тумачити у матрици тренутка у којем живимо. Таква тумачења затичемо у збрзаним колумнама и таблоидној свести јавне речи, које настају и завршавају
у естрадној дневно-политичкој каљузи. Оне суштински не објашњавају узрочно-последични чвор проблема, нити својом јавном
реакцијом зацељују компликовану демијуршку природу човека.
Хендикеп такве јавне синекуре заснован је на инерцији слабовиде
визије. То је немоћ по себи, немоћ човека без Бога, човека у(с)ловљеног нагонским амплитудама голог опстанка и смртности.
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Људско биће има потребу да у циклусима обнавља сукобе, буди
зло и уништава стечено добро.
У иницијалној објави, свака катастрофа изражава аспект
рушења, раскида, губитка, растанка, пораза и смрти. Међутим, ма
колико чудно и парадоксално изгледало, дубина катастрофе нема
само облик несреће, већ скрива и позитиван аспект, који је важнији
и дугорочнији, а односи се на заснивање другачијег и новог живота,
на метаморфозу и психичку трансформацију, друштвену промену
и обрт, рођење изнова и победу, слободу и, коначно – васкрснуће.
„Нека буде што бити не може”, пева Петар II Петровић Његош.
Генијални Његошев стих јединствен је духовни лек у временима искушења и страдалништва, како појединца, тако и читавих
народа. Момчило Настасијевић, осећајући тајну „Косовског завета“
као духовни лајтмотив српске историје, у својим „Белешкама за
стварну реч“, за поменути Његошев стих каже: „Поставити себи
тежи задатак него што се може решити“. Дакле, „изван сопствене
моћи, само не у границама ње“. Дакле, нека буде, по Настасијевићу,
оно што је човеку немогуће, а Богу могуће, и могуће оном човеку
који је с Богом – нека буде воља Божја.
Тако је и са човеком који се нађе у изгону, у егзилу. Није све уочљиво и дато на прву лопту; егзил пружа могућност
васпостављања неочекиваног динамизма и акције наспрам пораза
и депресије, који у првим таласима захватају избеглог.
Ова антологија се, поред осталога, појављује у часу када
је питање српских избеглица и прогнаника суштински ћушнуто
на периферију институционалних механизама државе, као нешто
што је својим урушавањем већ постало „решен“случај.
Питање културног идентитета и континуитета српске избегличке популације, и етаблирања у новом друштвеном контексту,
досегло је позицију чардака ни на небу ни на земљи, апатридни ниво
којем прети коначни удар о тло, уколико се то већ и није догодило.
Видљиво је то и на специјалистичком нивоу, на издавачком, књижевном плану. Нема конкретне институционалне подршке развоју
овога крила српске културе, нити мотивације за стварање нових дела
на тему изгнанства и прогона, специфичног егзила у сопственоме
језику. Влада мук заснован на дневнополитичком одмахивању руком – лако ћемо!
Као да је затрвена прича о српском прекодринском, прекосавском и прекоибарском животном питању. Као да је стављен
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капак на крајишко и косметско стање, у смислу да је и једно и
друго крило српскога народа жртвовано. Видљиви обриси дневнополитичке еквилибристике упућују на то да ова рањена (одсечена)
крила српскога етноса представљају колатералну штету у злослутним резовима новије историје.
Кад се саберу узроци и последице ратова, произилази да је
политика деликатан облик људског деловања заснован на демонском. То је врста казне којом се као професијом ките преамбициозни
успутници, али казне која, попут батине, има два краја. Велику
истину о томе саопштава Албер Ками: „Политика, и судбина човечанства, обликоване су од људи без идеала и без величине.”
А ми додајемо, дневнополитички језик до те мере је површан,
предвидив и јадан да му, по векторима резултата, припада контејнер за дневне отпатке. Врх таквога језика огледа се и у Волтеровој
сентенци: „Није ли политика заправо само вештина да се лаже у
прави час.”
Свестан олаких потеза у политици, и сâм политичар, но и
писац, добитник Нобелове награде, Винстон Черчил је рекао: „Била
би то велика реформа у политици ако би се мудрост могла ширити
тако лако и тако брзо као лудост.” А Ернст Блох конкретизује:
„Глупак и његова политика обично победе на изборима.“ Јер, вели
Хегел: „Народ је онај део државе који не зна шта хоће.“
Савремени облици фаустијаде, са моћним медијима и
новим информатичким технологијама, довели су политичаре
до тачке кад више не могу скрити своје послове у „договору с
ђаволом”. Пред камерама, на њиховим лицима читко се виде ледене
гримасе са јудинским осмесима. Шарл де Гол је без околишења
казао: „Мислим да је политика сувише озбиљна ствар да би била
препуштена само политичарима.” А пре њега, Хегел: „Јер, песник
је ту, у ствари, први човек који свом народу отвара уста.“ Међутим,
ако ли се песник почне бавити политиком, уздајући се у сопствени
и општи напредак, Гете упозорава: „Пазите само, политичар ће
прогутати песника.“
Као иcкусан политичар и државник, Шарл де Гол је знао
да „политичар никад не верује у оно што каже, па се запрепасти
кад му други верују.” Кризе и ратови, избегличке колоне и муке
егзила настају управо када обичан човек поверује политичару
и своје руке, невине, стави у његову службу, у ватру. О томе Ги
де Мопасан вели: „Патриотизам је јаје из кога се легу ратови.“
7

А Бернард Шо, у свом јетком стилу: „Никада неће бити мира на
свету док не уклонимо патриотизам из људске расе.“ Можда је
преоштро, али има смисла, и те како. Јер, патриотска осећања
лако скрену у своју супротност, постану предметом политичких и
медијских манипулација.
С друге стране, Сервантес без двоумљења каже: „Сваки човек је син свога народа“. А још у петом веку пре нове ере, Еурипид,
један од тројице великих грчких драматичара, рекао је да „ни једна
туга није већа од губитка родне груде.“ У првом веку пре нове ере,
пак, римски државник, књижевник и беседник, Цицерон додао:
„Драги су нам родитељи, деца, родбина и пријатељи, али сва наша
осећања за њих обухваћена су у нашој љубави према домовини.“
Обе ове мисли, миленијумски старе, изазивају и данас емоције
сличног интензитета. Но, латинска пословица вели и ово: Patria
cara, carior libertas. („Драга ми је домовина, али ми је слобода
дража.“)
Један од највећих песника и драмских писаца двадесетог
века, Бертолд Брехт, као избеглица из Немачке провео је четрнаест
година у егзилу у Америци. Чувене су његове речи о домовини:
„Хлеб је тамо укуснији, небо је више, зрак је мириснији, гласови
су звонкији, лакше се корача по земљи.“ Види се песникова
чежња, као да непрекидно пише стихове, тако му мисао корача.
А чилеански песник, чувени Нобеловац, Пабло Неруда, због
неслагања са режимом, једно време прогнан из земље (побегао у
Европу), исказивао је велику везаност за свој народ. Он је сматрао
да песник не може говорити против свога народа, јер народ није
што и режим, држава. Домовина је нешто друго: „Чувам чврсто,
одлучно и поносно велику љубав према својој домовини и имам
потуно поверење у свој народ.“ А онда један Нерудин микро-есеј:
„Појам отаџбине и народа не може се одвојити од основних појмова
на које се ослања слободна и демократска сарадња човечанства.
Кад се ови појмови међусобно супротставе, онда је сигурно да
се иза тога нешто крије: да се појединци неовлаштено користе
светим именом домовине и патриотизма у намери да сакрију од
народа нешто што не сме да угледа светлост дана.“
Где је домовина наших избеглих и прогнаних песника?
Да ли су то Југославија или Србија? Или Хрватска или БиХ?
Или нешто треће, можда у знаку Аристотелове мисли: „Човеку је
домовина тамо где му је добро.“ Кинеска култура, са миленијумски
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дубљом генезом духовне и сваке друге традиције у односу на
европску, у мисли свога писца, из двадесетога века, Лин Ју Танга,
изражава овакав поглед на родољубље: „Шта је патриотизам него
љубав према лепим стварима које смо јели у детињству.“ Овде већ
демистификујемо слику громогласног патриотизма и патетични
вокабулар на Балкану, који врхуни ускликом: Јуриш! То је турска
реч, једна од 4000 турцизама колико их је попримио српски језик
током пет векова робовања под османлијским царством.
И, после силних германизама, у контакту са немачком силом, колико ли се англицизама натруњује данас и прима уз кост
српскога језика? С друге стране, поменута мисао кинеског писца
дотиче обичан, свакодневни живот, заснован на првим чулним,
фантазмагоричним сензацијама у детињству. Када се ствари упросте, мимо навучених чизама, униформи и војних чинова, све
долази на своје место.
У својој надутости, прогонитељи (по сентенци М. Настасијевића: Лове, а уловљени) заборављају да међу прогнанима увек
има неуништиви промил изабраних и обележених светлицом
матерњега језика, промил духовних људи какав се одувек, као
златно зрнце у бурним токовима историје, налази у кориту бујице,
где се тежина воде највише осећа и подноси. Сетимо се Набокова,
Брехта или Солжењицина, Ајнштајна или Јунга, који су такође били избеглице. Пролазећи мрачне животне драме, досегли су светлост стваралачког тријумфа.
Као егзистенцијално-антрополошки феномен, егзил откривамо већ у почецима развоја хришћанства, изгоном Адама и Еве из
Еденског врта, прогоном целога човечанства, заправо. Егзил је, даље,
парабола о изгубљеном сину, легенда о Одисеју, скаска о Фаусту,
поука о одрастању, прича о одметништву, епопеја о бунту, мит о
метаморфози. Не смемо заборавити конкретне примере прогнаних,
Овидија и Дантеа, а онда и из новијег времена, Црњанског и Бродског,
и друге. Сетимо се Овидијевог: Dulcis amor patriae, dulce videre suos.
(„Слатка је љубав према домовини, слатко је видети своје.“)
На латинском – exilium/exsilium означава прогонство или
место боравка у изгнанству. У најужем смислу, егзил нас упућује
на вавилонско ропство Јевреја. Међутим, појам избега, од немила
до недрага, у круг, има и нијансирана значења оличена у глаголима:
лутати, потуцати се, тумарати, врљати, луњати, ландати, скитати,
заићи, басати и заблудети, бити у лавиринту белога света.
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Дубравка Угрешић, и сама егзилант у Холандији (најурена
из Загреба 1993. године, са епитетима – вештица, издајница, народни
непријатељ), каже: „Стање егзила не доживљавам као чврсту фабулу, него као плутање, сударање и живу интеракцију животних
фрагмената, оних који су се догодили и оних који се догађају.“
Изгон ствара непрекидно осећање бескућништва, искорењености и отуђености. Траума прогонства досеже у сећање потомака и оставља генетски ожиљак породичне и колективне драме.
Али, не заборавимо, егзил омогућава и убрзан, накнадни процес
индивидуације, стваралачке кристализације и победе.
Прави егзил није плод имагинације или конструисаног
живота, он је сâм живот. То је дословни прогон из аркадијски
ушушканог амбијента. Амерички књижевни теоретичар и интелектуалац палестинско-арапског порекла Едуард Вади Саид каже: „Пâтос егзила је у губитку контакта са било чиме чврстим...
повратак кући више не долази у обзир.“ За песника, та дистанца
ствара услове за певање о напуштеном месту као, сад већ, онкрају,
нестварној зони света. А Бранко Ћопић рекао је да човек има право
да пише о завичају тек кад га напусти.
Егзил је и последица орфејског губитка, ишчезнућа најдражег бића, једине љубави. Сетимо се мита о Орфеју, његовог чаробног певања којим је опијао околни свет. Није згорега присетити
се легенде дословно, јер време у којем живимо затрпава нас ђубретом простаклука.
Песник и певач Орфеј измамљивао је све што живи на
земљи, у ваздуху и води да се примакне опојном звуку његове
лире, дара Аполоновог. И, рибе су искакале из мора да, неме,
чују чаровите ноте, дрвеће и цели шумарци, животиње и звери
прилазиле су да ослушну медени пој стихова, птице, ситне и
грабљивице, долетале са цвркутима и нежним крицима с висина,
одасвуд, кружиле и пратиле тонове Офрејеве песме; све је падало
у нирвану, у сан на земљи, у пантеистичку славу живота и света.
Изгубивши рано своју жену Еуридику, Орфеј је сишао
у подземни свет у потрагу за њеном душом. И у подземљу
хипнотисао је лиром Сизифа (који је сео на свој уклети камен),
бесног троглавог Кербера (који је постао нежно куче што се умиљава и шени), Тантала (који је заборавио на жеђ и глад у мукама),
Харона (који је напокон зауставио своју лађу). Они су му допустили
да покуша да изведе Еуридику у светлост дана и тако је оживи, али
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под условом да се не окрене док буде излазио из Хада. Међутим,
не сналазећи се у Еуридикином сеновитом присуству иза леђа, у
неверици да је то баш она, Офреј се окренуо и – по други пут је
изгубио. Очајан, седам дана је гладовао, седам недеља туговао, а
три године провео у самовању и патњи, у егзилу.
Парабола осветљава и данашње прогнане Орфеје, уочава
их у сличном положају, у стању ишчезлих аркадијских лепота, у
самштини и неверици. Завичајна идила је изгубљена, повратка
нема, сваки покушај – узалудан, све је другачије, преображено,
туђе. Нема офрејске песме на бившим кућним праговима, а ако
се на трен – као причина – и чује, нема никога да примакне уво,
да се удивљен укључи и одсања лепоту уживо. Прогнани српски
Орфеји су изгубили своју Еуридику, душу родне куће и завичаја,
која је одлутала, нестала у лавиринту онкраја. Но, ипак, остала је
лира матерњега језика да звучи и памти.

2. Песници: моћ и време
Поезија је ближа животној истини од историје.
				
(Платон)
Поезија настаје из епифанијске ситнице у крупном плану језика. Песници пишу (певају) да би опстали и у најтежим
тренуцима. Нема сумње да је поезија моћан (у)лог у одсудним временима. У мору српских избеглица с краја прошлога века, које се
мери стотинама хиљада душа, изгнаним песницима је ипак било
лакше. Они поседују таленат за расцват матерњега језика, који их
и на пустој ледини може духовно скућити. Осећај да можете пропевати на тему прогона, личних мука и страдања, даје сигурност и
моћ да се одвојите од плакатне слике догађања, да релативизујете
безизлаз у присуству ништавила.
Песници су највиталнији животворци матерњега језика,
они не дозвољавају да се зденац културе сасуши. Ова антологија
показује жилавост духовног принципа, снагу живих талената у језику. Кад се песници докопају праве теме, оне коју голи живот
дотури у комаду, тада се, на дужу стазу гледано, назире смисао певања
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који надилази вашариште медијске слике и новотехнолошке логореје.
Песнички језик гарантује духовну снагу за сва времена.
Поезија се отвара из миленијумске шкољке и указује као духовни
бисер над бисерима. Она поседује запретене формуле које су кључ
за епифанијско решавање највећих проблема људске егзистенције.
Песнички језик, дакле, може и те како да припомогне у другим
дисциплинама и областима. Сетимо се Гетеове поезије која је
нашем Тесли отворила lucidum intervallum – да дође до неслућених
проналазака у сфери електротехнике.
Није тачна теза да поезија не може да мења свет. Без песника,
људска цивилизација била би пустошна и гола. Сваки човек је Божја
слика, а тиме и – цео свет. Довољно је да песма промени једнога човека, да га духовно усаврши и да му дâ снагу за сутрашњи дан. А она
чини и више од тога, њена мисија је дубински слојевита и моћна.
Трагикомични случајеви на књижевној пучини данашњег медијалука
олако сипају труле изјаве: „Реч песника више никог не занима, песници
су изгубили ауторитет“. То је вавољење нејаких духова, фарисеја и
непесника, који се, гле чуда, у јавности представљају као лауреати
значајних песничких признања. То све говори о девастираном књижевном, културном и духовном, те друштвеном, политичком и
медијском амбијенту.
Песничка реч је корективни фактор невремена у којем се
човечанство задеси на махове. Управо песници, пре свих, поседују
миленијумски ауторитет, од Хомера, и пре њега, до данашњих
дана, и навек. То показује и ова антологија, у примерима новијих
српских песника прогнаника. Песнички језик није дневна порција
вести у информативним емисијама где спикерска мимика опија
„бирачко тело“ у име тренутне власти. Ова антологија показује
сврсисходност и улогу певања, ољуђени аспект доброг (божанског)
на земљи, где од памтивека, нажалост, и чељуст зла (ђавољег) има
своје паралелно легло и путеве.
Ма колико изгледало утопијски, као хилијастичка патетика, доћи ће време када ће песници владати светом, односно,
када ће виши духовни принцип лишен материјалистичких негава
и новца (смртоносног вируса човечанства), артикулисати људски
смисао и животне потенцијале. И, без обзира што нас обилато запахњују апокалиптички знаци времена, лепота ће опевати, наново
организовати и спасити свет од уништења (суицида), свет огрезао у
молоховској бестијалности. То показују и песме у овој антологији,
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песме које попут таме пред свитање, у циклусима животног ритма,
у игри мрака и светлости, навешћују нови дан, победу.
Наспрам разних антологија, алманаха и зборника на теме
кућних љубимаца, шибицарења или гурманлука, ова антологија
не кокетира са животом и уметношћу. Она не настаје из снобовске
доколице или теоријске тлапње, већ се гради као нужност историјског тренутка у духовном зрењу појединца и народа.
Са „Прогнаним Орфејима“ поезија није од јуче, и није
само за данас. Она је више и од сутрашњег дана. Она је perpetum mobile језика у симбиози прошлог, садашњег и будућег. Као
суво блато са ципела отпадају туњаве изјаве о крају културе, књижевности и поезије, о неделотворности песника и песништва, о
непостојању формата деловања песничког језика данас.
Ова антологија отвориће очи многима, па тако и сериозној
књижевној, културној и друштвеној јавности Србије, региона, и
шире. На мапи тзв. србијанске поезије и критике, оне коју чини „ужа
књижевна Србија“, то јест, Београд и Нови Сад, као најснажнији
центри у земљи, та реакција ће бити вишесмерна и најбогатија.
Но, свакако, са пуно уважавања, треба придодати и Бања Луку, највећи српски књижевни, културни, универзитетски, медијски и
политички центар изван Србије, који има веома конкретне додире
са поменутом темом. Сви ће уочити имена која се досад нису
појављивала у протоку фреквентних песничких збивања. Да ли
је требало да се догоде распад велике Југославије и катастрофа
српскога народа да бисмо упознали сами себе? Произилази – да,
у времену коренског самозаборава, и југо-кринке на лицу, која се
није могла дуго одржати у етничким вихоровима Балкана.

3. Концепт антологије: амбијент и критеријуми
А бијаше на цијелој земљи један језик и једнаке ријечи.
		
(Прва књига Мојсијева, 11, 1)
Не питајући за етничку припадност, ратови с краја двадесетогa века испремештали су људе у многим правцима на тлу
СФР Југославије, и шире. Ова антологија сабира поезију српских
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песника, свесна постојања и других са југословенскога дела Балкана. Сви они, дабоме, имају своје потресне ратне, избегличке приче и судбине, и своје попудбинске песме. Са потпуним увидом
у песничку и животну мапу песника који се не изјашњавају као
српски, компетентни и надахнути приређивачи, у новонасталим
језицима и земљама распадом Југославије, могли би, наравно,
саставити антологијe сличнe овој.
Упаковане у дистинктивни целофан неколиких боја, пре
свега, по ауторској припадности новим језицима и државама, те
антологије би „мирисале“ на независне цветнике. А носталгично
спојене у једну књигу (са песницима – хронолошким редом,
по години рођења), подсетиле би нас на негдање „братство и
јединство“ у држави коју милосрдни Европљани и Американци
данас називају Западним Балканом.
При прелиставању тако замишљеног поетског егземплара,
знатижеља би се, к`о бомбона, растопила у чуђењу и неверици –
како је могуће да се распала једна таква земља, изникла из сна
јужнословенских народа? После братоубилачког рата, свако се,
на овај или онај начин (Србија – последња, и то туђом вољом,
црногорском) дочепао комадешке своје домовине, а неки и језика,
па ма како се комшије осећале над цркнутом кравом.
Оно што би исијавала таква, колико фиктивна, толико и
могућа заједничка антологија (исти језик, два писма, три вероисповести, локални и, гле, универзални светови са призорима рата и
избеглиштва), била би спознаја о несавршенству и немоћи људског
бића да се одупре ирационалној лавини рата у бесловесном непријатељству трију или више етничких колективитета на Балкану,
у старом сукобу изазваном колико изнутра, толико извана. Али,
много тога је и у Божјим рукама. Сваки колективитет, колико и
појединац, разапет између реалног и жељеног, тули у голготском
вапају: Ели, Ели, лама савахтани! („Боже мој, Боже мој, зашто си
ме оставио!“).
Ако би се заједничка антологија заснивала на везивном
ткиву тзв. мондијалистичког погледа на свет, остала би лишена
пуноће капацитета певања, односно, имала би предвидив идејни
оквир који би заташкавао разноврсне нивое избегличког искуства.
А ако би, пак, таква антологија била настањена само патриотским
песмама, ровитим роговима у врећи, био би то преглед несмиривих
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и непомирљивих аспеката доживљаја узрока и последица рата, избеглиштва и прогона на југо-просторима.
У основи исти језик, у (међу)сукобу на простору Хрватске
и Босне и Херцеговине (с изузетком Косова и Метохије где су се
у Гордијевом чвору нашли славенски и неславенски), оваплотио
се у стварном животу у плутајуће сенке горких судбина и трагове
што „смрде нечовјештвом” (Његош), на све стране.
Протекле су две деценије од завршетка рата, а суштински
мало је постигнуто на истинском помирењу. Учвршћене су нове
друштвене, верске, идеолошке и политичке доктрине и касте. А о
повратку на попаљена огњишта све мање се говори, заправо, процес уништења је довршен. У густом корову и високом шибљу налазе се завичајне рушевине за које нема здравих руку да би их
обновиле, јер младе су се већ примиле у новом амбијенту и воде
свој живот; од старијих слушају сад већ далеке приче. Обнова
бивше домовине мирним путем очигледно није могућа, а баксузни
футуристи говоре да је формирање такве државе на Балкану
могуће само кроз неки нови сулуди рат и, дабоме – аминовање
светских газда.
Једна патетична заједничка антологија данас, у практичном смислу била би крзави пловак на пучини међусобних дневнополитичких подметања и непрестаних размирица од стране уситњених државица и њихових олигархија. Тај пловак са утопијским
мамцем одвукла би на дно водена аждаја, а онда га појеле ситне
рибе.
Ако бисмо песнике, различитих етноса и вероисповести,
третирали као ауторе истога језика, то би отворило памфлетске
дневнополитичке тираде који би омеле књижевну функцију дела.
Произилази да је данас у Србији најсврсисходније и најпоштеније
урадити антологију попут ове, антологију српске избегличке поезије. И ту ће се, дакако, указивати извесне разлике и супротности,
каткад и веома очите, али – у сопственој кући.
Без сумње, српски песници су најбројнији у балканској
избегличкој драми с краја прошлога века, што поред осталога
говори о распонима пораза и трагедије једнога народа. И са те
тачке гледано, ова антологија има разлоге да запредњачи.
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А да бисмо ствари извели на чистац (и без оне духовите
досетке: говори српски да би те цео свет разумео), о феномену
српскога језика, његовој фисији и давању крила другима на Балкану,
важан поглед изнео је Владимир Јагличић: „Зар је случајност то
што многи околни народи користе српски језик у свакодневном
свом животу? То се не може прописати, већ говори о ванредним
могућностима тог језика, од народског до академског. Таква пријемчивост је и могла изнедрити једну културу која се прелива
ван своје просторне и бројчане ограничености, са уверењем да
је управо она наш главни допринос ‘себи и свету’. То живота и
кошта и вреди.“
Оваква антологија подразумева извесна померања у критеријумима и концептуалним границама. Колико је ово књига о
избеглиштву, толико је и књига – из избегличког искуства, што је
пресуднија димензија у коначном одређењу антологије. Кандидат
за улазак у антологију, требало би да има песму (песме), која се
тиче његовог личног избегличког искуства, песму о прогону, рату,
кући, новом амбијенту и свету, а све – на сопственој кожи. Таква
песма подразумева снажан доживљај, изражен по аутентичном
ауторском стилско-језичком мизансцену. Но, песма може бити и
стваралачко изненађење, нека врста експеримента, нови крик бића
у матерњем језику.
Такође, песма може бити привидно удаљена од избегличког
искуства, односно, може бити, на први поглед, потпуно изван
иницијалног круга, али да ипак садржи алузивне маркере у језичком
ткиву. Чак и када делује као corpus hermeticum (затворено тело),
као херметична песма, непрозирна, може да поседује скривене и
мистичне амблеме (симболе) универзалног који дотичу егзил.
Затим, у антологију улазе и песме из претходног стваралачког периода, чак из ране младости аутора – с почетака песничке
каријере, песме прекогнитивних силница (поезија је надвремена;
poeta vates), песме које слуте несрећу и расуло (на пример „Тempo
secondo“ Душка Трифуновића).
У случају да песник нема песму на поменуту тему, а прошао је драму егзодуса, да напросто није писао песме годинама
или деценијама (Ранко Чолаковић, Милка Божић), приређивач
антологије ће покушати да пронађе песму приближног тематског
хабитуса или сличног језичког озрачја, или, пак, узети једну од
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најбољих песама из укупног опуса. То зато, јер лични биографски
моменат везан за избег, за напуштање кућног прага у ратном,
предратном или поратном периоду, од значаја је за овај пројекат
и тиме препоручује присуство песника који је остао „без текста“,
нем у злехудим временима. Антологија жели и то да забележи.
То не значи да песници заступљени са по једном песмом,
редом припадају онима који нису „реаговали“ на радикалну промену живота. Не. Знатан број песника заступљен је у антологији
управо са по једном песмом на тему избегличког искуства, дома и
ратног лица и наличја. А максималан број (четири) заступљених
песама једног аутора у антологији није увек знак да он поседује
остваренију песму од онога са једном, две или три. Најбоља песма
као вода пробије камене путеве и нађе своје место. Сама, и не мора
бити у загрљају других.
У антологији „Прогнани Орфеји“ има много изврсних
песaма, изузетних и несвакидашњих, чак изнад очекивања која
су струјала при самом почетку рада на пројекту. Овде су се нашле песме са изненађујућим распонима обликовних приступа и
формалних решења, тематско-мотивских учинака, сличности и
разлика, емоција и (само)свести, имагинације и талента. Песничка
(људска) реаговања на избеглиштво су на махове подударна, па
различита, онда опет поклопљена са универзалним доживљајем
несреће великих размера, изазване ударом људи на људе, са
човеком сићушним пред Богом.
Тамо где је идеологија тренутка устукнула пред осећањем
вечите истине, песма се остварила. Понекад опречних погледа на
узроке и последице, сваки песник је проналазио свој израз, излаз
и пут. Но, само тако поезија и има смисла; што доминантније
стилско-језичке и друге поетичке разлике, то јачи песнички рељеф
једнога језика, једне теме, видљивија моћ да се медијум уметности
оваплоти у вредностима.
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4. Од немила до недрага:
мали водич кроз антологију
Благо оном ко не мора свој родни крај да сања.
(Душан Ковачевић)
У антологији „Прогнани Орфеји“ стекла су се три крила
српских песника, по хронологији избијања ратних сукоба; из
Хрватске, Босне и Херцеговине и са Косова и Метохије. У војним
акцијама „Маестрал“, „Бљесак“ и „Олуја“, али и пре њих, из
Загреба, одасвуд из Хрватске (Банија, Кордун, Лика, Далматинска
Загора, јадранска обала, те Барања, Славонија) избегле су стотине
хиљада Срба. Међу њима били су и песници: Милош Кордић, Мићо
Јелић Грновић, Здравко Крстановић, Небојша Деветак, Анђелко
Анушић, Татјана Лукић, Ђорђе Нешић, Лука Штековић, Младен
Срђан Воларевић, Милена Северовић, Сава Крнета, Јован Н.
Ивановић, Милан Пађен, Вељко Стамболија, Никола Корица, Душан
Ђаковић, Љубан Клобучар, Момир Лазић, Зоран Богнар (Зоран
Ћалић), Милош Бајић, Ђорђе Брујић, Јелена Буинац, Тања Ступар
Трифуновић, Татјана Бијелић, Милан Мирић, Боривој Рашуо, Нена
Смиљанић, Бранимир Кршић, Марко Ковачевић и Маја Солар.
Из Босне и Херцеговине, у разним интервалима рата, у
многим правцима и смеровима (највише из Сарајева), избегли
су песници: Душко Трифуновић, Дара Секулић, Ђорђе Врањеш,
Владимир Настић, Дара Стојиљковић, Стеван Тонтић, Бранко Чучак,
Горан Симић, Ђорђо Сладоје, Емсура Хамзић, Боро Капетановић,
Драгољуб Јекнић, Ранко Сладојевић, Милка Божић Пејашиновић,
Томислав Шиповац, Дејан Гутаљ, Горан Сарић, Вјекослав Вујадин,
Ружица Комар, Душан Праћа, Стојан Симић Крпица, Жељко Грујић,
Горан Врачар, Бранко Брђанин Бајовић, Недељко Бабић, Драгослав
Дедовић, Иванчица Ђерић, Бошко Ломовић, Мићо Цвијетић, Шпиро
Матијевић, Жељко Пржуљ, Михајло Орловић, Бранислав Зубовић,
Раде Врућинић, Грујо Леро, Радомир Д. Митрић, Мирослав Краљачић, Горан Остић, Војин Остојић, Радослав Сaмарџија, Недељко
Жугић, Новица Телебак, Петар Ашкраба Загорски, Раде Симовић,
Милан Ракуљ, Маринка Јованић, Дајана Петровић, Јован Михајило,
Горан Гаврић Грга, Радмила Ђукелић, Милан Николић, Драгица
Ждралић, Владимир Вукић, Слободан Јовић и Никола Париповић.
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Са Косова и Метохије, током бомбардовања Србије 1999.
године, али и пре и после ове „милосрдне анђеоске“ војне акције
коју је извело деветнаест препоштених западних држава, изгон
су доживели српски песници: Владета Вуковић, Радослав Златановић, Даринка Јеврић, Слободан Костић, Радосав Стојановић,
Мошо Одаловић, Радомир Стојановић, Стоиљко Станишић, Мирко
Жарић, Драгиша Бојовић, Даринка Вучинић, Милоје Дончић,
Благоје Савић, Милица Јефтимијевић Лилић, Вукашин Костић,
Светислав Влаховић, Живојин Ракочевић, Зоран С. Николић,
Миодраг Милуновић, Славиша Миловановић, Зоран Недељковић,
Радомир Димић, Милорад Ивић и Ранко В. Ђиновић.
Ова антологија започиње песмом „Ластавичје гнездо“ Владете Вуковића, по хронологији – првога у низу, најстаријега песника у
„Прогнаним Орфејима“, који пева о отетом кућном прагу у Приштини:
„Доме мој угасли, увела вињаго/... Птицо, што ми носиш/ у
кљуну цвет крвав? Одакле си? Ко си/ госте мога дома? Одакле
ми звони/ глас из напуштеног гнезда?“ Ластавица је чиста птица,
која никад не слеће на земљино тло, не прља се земним. Она је
симбол наизменичности, има улогу у цикличној оплодњи земље
и жене. С друге стране, ластавичји цвркут знак је раздвојености
суседа. Ласта због своје селидбене природе симболизује исељење и одвајање. Градећи и напуштајући своје гнездо, она представља и самоћу. И коначно, ластавица је симбол вечног повратка и наговештај васкрснућа. С друге стране, песничка палета
Владете Вуковића обојена је и сликама у којима пулсира лицемерје „међународне заједнице“. Он уочава данајске дарове и луциферовско лукавство у флоскули империјалне дипломатије: „Ми
смо забринути.“ Песма овога наслова, такође одређује важну нит
антологије. Као хипнотичка мантра, у сили прљавог новца и оружја, ова политичка флоскула кôла спрженом српском земљом,
али и другим жариштима на планети, где се плански извози рат
као најуноснији бизнис. Сетимо се римског историчара Тацита, и
вечите истине из првог века пре нове ере: „Они створе пустињу и
назову је миром.“
Међу песницима налазе се врхунски аутори са укупне мапе
српске поезије, аутори незаобилазних књига, признати, тумачени
и награђивани највишим признањима. Ту су песници различитих
генерација, од најстаријих, рођених пре Другог светског рата, за
његовог трајања, и после, до најмлађих, до оних који су дошли на
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свет у годинама финиша кризе у Југославије, пред рат с краја прошлога века, који су као деца на крхким леђима осетили избегличку
трагедију.
Поред песника избеглица, оних који су буквално напустили
свој дом, у антологији се налазе и двојица, оба педесетогодишњаци,
који су погинули у месту тренутног живљења. Милан Милишић,
у Дубровнику, 1993. године, током бомбардовања града, и Шпиро
Матијевић (са сином) у Тузли (1993), током покушаја изласка на
слободну територију. Специфичне судбине је и Даринка Јеврић
која је за време бомбардовања Србије (Косова и Метохије), и
после, остала у Приштини, живела под пратњом тзв. Унмика и
Кфора, и тако одлазила и у православну цркву. Негде уз добијање
награде Бранковог кола „Печат вароши сремскокарловачке“ 2005.
године, прешла је у Београд, где је и преминула 2007.
Међу песницима, рођеним пре Другог светског рата, нема
сумње, понајвеће изненађење ће бити Ђорђе Врањеш. У Другом
светском рату, заједно са осуђенима на смрт, и одмах потом
стрељанима, усташе су га, као једанаестогодишњака, бациле у
јаму-безданку код Гламоча. Чудом, преко тела тридесет убијених
Врањеша, тешко рањен, успео се извући напоље. Наишли су партизани из Црне Горе, који су му превили ране и повели га са собом.
После рата, живећи у домовима за ратну сирочад, од основног до
високог школовања, Ђорђе Врањеш био је најбољи. Студирао је
књижевност на Филозофском факултету у Сарајеву, где га је доцент Меша Селимовић уочио талентованог и, по дипломирању,
послао у Русију на постдипломске студије. Након годину дана,
Меша је истеран са факултета. Оставши без менторске заштите,
Врањеш се враћа из Русије. Као професор и библиотекар радио
је у Гламочу, Ливну и Зеници, одакле је почетком најновијег рата
избегао у Сремску Митровицу. Као песник негованог стилскојезичког израза у којем слика тежи да се преметне у јаку мисао,
Врањешеве песме у овој антологији представљају веродостојан
отисак талента у матерњем језику: „Између бола и преваре/ не
знам на коју страну/ гласније да јаукнем.“
Песме Милоша Кордића, рођеног пред крај Другог светског рата на Банији, представљају нам аутентичног и другачијег
песника. У овој антологији, налазе се изврсне песме на тему
напуштеног завичаја где „кисну/ трагови оних који су/ прогнани:
сад све вене и опада; /за такву јесен на Банији туга је и птица која
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јој пјева.“ Кордићева поезија носи богатство језика са оригиналном
имагинацијом. Један од најзначајнијих српских песника у избегличком таласу, Милош Кордић, по вредности и домету дела, још
није „пресађен“ у књижевне токове Србије. Верујемо да ће време
учинити своје – у корист овога врснога песника.
И не само ова два песника, већ многи у антологији, и
млађи, на пример, Дејан Гутаљ, рођен средином прошлог века у
Сарајеву, представљаће за стручну јавност и публику у Србији, и
шире, неку врсту открића. О каквом је квалитету, и неспоразуму,
овде реч, сведочи реченица Владимира Кецмановића: „Када и
ако буде спремна да се ухвати у коштац са Гутаљевим делом,
српска књижевност ће се наћи на висини те компликоване теме“.
У опсесивним темама смрти, изгнанства и рата, у антиномијама
демонског и анђеоског, у непрестаном прожимању танатоса и
ероса, Дејан Гутаљ надилази дисовски концепт таме и ништавила,
дубоко задире у пакао за људе и богове, у Ад и Тартар на Земљи.
Његова песма „Сарајево“ велика је и болна прича о изгубљеном
граду надомак руке, граду који се претворио у своју супротност
из које се морало отићи: „О, Боже, колико сам пожелео Сарајево,
тролејбуску жицу/ Посуту звездама и стопљену са мојим венама/
Једне ћу недеље мртве кренути на Грбавицу/ Да месо давне среће
поделим са хијенама.“
Дара Секулић баштини двоструко избегличко искуство, из
Другог светскога рата и најновијег. Њене спознаје се проверене
и оверене дуплим изгнанством, у раним детињим годинама и у
касном периоду живота: „ватре црвен тон, увучен у дјечије око:/
и сад га прелијева врелом завичајном пустоши,/ у модрост видика
давни звон – /пригушен рђом, продрлом дубоко.“ Песме Даре
Секулић већ у лексици носе завичајну магму трагизма. На страну
то што је ауторка скупо плаћала своја изгнанства и осећала их
дубоко на кожи, њене песме, вредовне као млада рана, (п)остају
значајно лирско сведочанство двеју епоха.
Душко Трифуновић пева наоко удаљен од конкретних догађаја с краја прошлога века. Често је говорио да он и није избеглица,
већ измаглица. Није директно саопштавао „песничке вести“ везане за рат и прогон. Но, његове алузије су јасне и упечатљиве. И
његово животно искуство носи печат Другог светског рата када
је као дечак, у завичају, био изложен експерименту НДХ. Као ђаче, планом фашистичке државе, био је обучен у црну униформу,
21

учио нови школски програм и писмо, а затим – требало да буде
прекрштен; све у знаку павелићевског пројекта: трећину Срба
побити, трећину изгнати, а трећину превести у римокатоличку
веру. Душко Трифуновић о свему овоме није много причао; најотворенија његова исповест налази се у књизи разговора са
Милошем Јевтићем, „Мајсторат Душка Трифуновића“. Из периода фантазмагоричних сензација детињства, потичу многе
Трифуновићеве јаке прекогнитивне слике и мисли: „Круг се затвара и све се враћа/ и не пита се шта је чије/ голи животи су
старија браћа/ велике сестре историје.“
Из косовско-метохијског миљеа, Слободан Костић представља најупечатљивију појаву на тему изгона и отимања српске
духовне колевке. „Ма где пошао, Косово ми стара бора на челу“,
пева овај духовни преобраћеник, сав у жилишту српскога и
пансловенскога корена. У обраћању своме алтер егу, он говори:
„Остају ти извори, тапије,/ змија у зиду куће.“ Слободан Костић
је песник непрестаног призивања косметскога завичаја у заборављеним честицама матерњега језика.
Песник за децу, Мошо Одаловић, показује да је одувек био
озбиљан песник. Подсећајући нас на писца сеоба, у песми „Јеси
ли знао Црњанског“, Одаловић слика одлазак из Приштине у
Смедерево: „Тешко je и пчели кад се сели./ Трмка кроз саће пустила
жиле./ Хајде покушај небо пресели,/ Чућеш како Влашићи цвиле.“
И Радомир Димић упечатљиво доноси призор расула на Косову
и Метохији: „На мртвом старцу керуша лежи/ И стари орах иде
на клање/ Ђаво je одавно по своје дошао/ И собом носи наше
имање.“
Стеван Тонтић био је у егзилу у Немачкој. Он сагледава
бесмисао ратне трагедије на Балкану исписујући имена трију
нација у сукобу малим словом. Мотивска клица ништавила и
смрти гнездила се и раније у Тонтићевој поезији. Са елементима
прекогнитивних силница, настале су многе Тонтићеве песме
пре појаве рата с краја 20. века: „Како си даровит народе мој/
несрећо... њежно ли си данас и скрушено/ крволоко племе моје.../
Смрт је већ ушла у твој састав/ механизми су подмазани...“
(1980). Искуство Итаке, пак, најдубље одсликава у песми „Одисеј
Пенелопи“: „Кирка ме замало у свињу не обрати, Ал` проћи ћу
и најгрђе звијери ликом/ само да се теби, доме мој, вратим,/ да,
познав ме, кликнеш: Краљ мој! НИКО!“ Нашавши се у граду
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из којег је прогнан, Тонтић пева: „Лијеп je ово град, пун светог
бола,/ свјежих хумки и плаћених разбојника/ у држави без суда и
законика./ Живјети овдје, велика je школа.“
Након четврт века ћутања, Ранко Чолаковић написао је
песму „Већ 25 година не пишем поезију“, посвећену драгом
пријатељу Мири Петровићу, за успомену и дугa сјећања на наше
најбоље сарајевске дане и још боље ноћи. Избијањем грађанског
рата, Чолаковић је престао да пише, и направио отклон према
свему. Ратни сукоб и његове последице, на пољу етике, Чолаковић
је доживео као потпуни слом смисла и наде, где је песнички језик,
адорновски речено, постао осујећени медијум. Но, срећом, ево
нове песме која температуру језика подиже до хармсовске ироније
и сарказма: „Било је талентованијих/ Познатијих признатијих/
Награђиваних и хваљених/ Оних који нису/ У хроничној беспарици/
Угледних академских грађана/ Из утицајних/ Добростојећих
породица/ Који су имали боље услове/ Да већ 25 година/ Не пишу
поезију/... И нико није рекао/ Повукао си прави потез/ Што већ 25
година/ Не пишеш поезију/ Погледај где си оставио/ Оне који су
25 година/ Писали поезију“.
Као мало који савремени српски песник, Ђорђо Сладоје, то
се након пређенога пута јасно види, одвајкада је рâстао са темом и
визијама кућног прага и отаџбине: „Целога сам века вирко преко
Дрине“. Припада оним ауторима код којих можемо из обиља да
бирамо песме за овакву антологију. Доследан у доживљају света,
у чврстој мери талента који га обдржава као озбиљног песника,
изгнан из сарајевског дома, стигав у Србију, он искрено пева:
„Једва ти вече пада,/ А јутро свиће – млако./ Мајчице, ја те, ипак,/
Нисам замишљо тако.“ Сладоје усправља мотив тзв. дођоша
на здраве ноге и показује уздигнуто чело над новим парчетом
домовине. Своје избегличко искуство, Емсура Хамзић најбоље
предочава у песми „Да сам остала у Сарајеву“: „Али, нисам! Водила ме трогодишња рукица,/ безусловно тражећи да живи,/ и ја
сам тај налог живота,/ од свих осталих јачи, испунила!“ У песми
„Фреска“, бег из Сарајева дат је у јаком замаху ратног призора:
„Бјежећи избезумљени, док се ужас љеска,/ Уз зид се прибијајући,
постали смо фреска!“
У песми „Повест о библиотеци“, изражавајући жал за
кућном библиотеком у Сарајеву, Мићо Цвијетић слави значај Библије у прогнаничком искуству: „Кад бих опет морао некуд да
23

бежим, оставим све,/ поново бих у пртљагу понео само једно,
једино,/ из сарајевске библиотеке исто дело: Библију,/ велику и
највећу, вечну Књигу – као могућу утеху/ и надокнаду за цео један
уништени људски живот.“
Призоре селидбе гробља у Сарајеву, избегличке муке и
поразе, у сонету „Док носимо своје гробове“, Недељко Бабић
завршава болним терцетом: „A војводе, преко Страшне Воде,/
љутнули се: Па шта вам сад фали,/ јесу ли вам Мртви вечерали?“
Бабић пева у сонетима, у форми која наоко припада ведријим
садржајима. Но, управо вековни сонет, строгошћу своје форме,
а нежном посветом – сестрама Добрили и Здравки, уоквирује и
лиризује прогнаничке слике: „Одбјегли од куће, да нас не утруни/
час који нас гања од зла до сутона,/ кao задња клетва и сада се
круни/ у наше дјетињство малтер са плафона.“
Анђелко Анушић и Небојша Деветак припадају песницима
који су доста писали на тему изгона. Анушић је свестрани аутор
који је са више жанровских позиција обухватио тему избеглиштва
и прогона Срба. Његове песме краси особена лексичка грађа која
врхуни одличним насловима песама и књига, уз снажну емоцију
и библијски доживљај прогнаничких колона („Риданица за
Српском Крајином“): „То ко није видио, тај je остао слијеп код
очију,/ то лице старца и старице, ту живу икону/ из Крке, Крупе,
Драговића, Комоговине и Гомирја/ на путу спаса, на запрези, на
тракторској приколици.“ Као поуздан књижевни мајстор, Анушић
дубински скенира ствари и појаве у вишеслојној историјској генези
проблема. Отуда његове песме (и проза) представљају неуништив
палимпсестни доказ о постојању врхунске (лирске) свести о етносу
и језику.
Небојша Деветак је песник натуралистичког сликања трагедије. Успео је да укроти родољубну патетику и иронизује устаничковојнички занос, видовито му дајући гротескни иницијал пораза после
наивно и прерано проглашеног подвига: „Иде младић преко трга, бивши
војник/ Слика наша, узданица свога рода/ Иде, шепа, историје српске
двојник.“ Поједине песме именују завршну етапу једног политичког
концепта и његових последица по крајишки српски етнос. Но, оне
представљају и требник бола и молитве, „плик јецаја“ изгнаника. Кроз
амплитуде лирских осијања, Деветакове песме треба посматрати
као прегледан бедекер и залог историјском читању генезе српске
крајишке трагедије.
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Донекле наслоњен на трагове Анушића и Деветака, мајстор везанога стиха, Ђорђе Нешић, у песми „Нема људи“ пева:
„Табла с називом места/ изрешетана скроз... Демон је ово место/
изабрао за свој престо.“ Посматрајући прошлост кроз сеобе и
изгоне, он поручује данашњим западним Србима из Славоније:
„Већ нам се мука тростручи,/ главе нам стежу обручи,/ слово
нам држе снобови./ И гониће нас довека,/ нестаће нашег човека./
Остаће само гробови.“
Јован Н. Ивановић, рођен на почетку Другог светскога рата,
носи жиг оца и ближњих, страдалих у Јасеновцу, и спаја те слике
са ововременим, понире у генезу истине о злу које се непрекидно
буди: „Коријенимо се у расједу кама/ у танком наносу земље,/ то
усуд је наш граничарски.“ Уз реминисценције везане за Јасеновац,
и патње његових ближњих из логора, Ђорђе Брујић, песник новије
генерације, у једној другој песми, бележи избегличку, интимну
драму бића из последњег рата: „И ова ће ме јесен дочекати у
туђини/ Под сводом мермерносивим/ Јесен без мириса и светлости
јесење/ Јесен грозно маслинаста/ Јесен мене.“
Милена Северовић доноси аутентично сведочанство прогона из Хрватске. Завршила је студије медицине у Загребу, као
најбољи студент, потом – и одличан магистрант. Под претњом да
ће јој кућа бити дигнута у ваздух („попалише све куће јужно од
Купе“), од ове песникиње је тражено да промени име, као у време
НДХ, да пређе у римокатоличку веру, да више не одлази у манастир Лепавина. Једно време као избеглица живела је у Немачкој.
Трептајем птице на ледној грани, она пева о страдањима: „Душо моја, ти што стојиш/ промрзла и гола на ратној вијавици,/ сасвим сама,
сузом исцртана/ и сто пута попљувана.“ У песми „Аристотелова
поетика или домовина у коферу“, Милена Северовић се без длаке
на језику односи према држави (идеологији), која ју је отерала:
„Моја је Хрватска страшно болесна/ и храни се нашим смртима,/
нашим очима,/ руга нам се/ пјесмом крвника/ што попалише све
куће јужно од Купе./ Моја је Хрватска грозна,/ прљава, кужна,/ а ја
стојим далеко од ње:/ изагнана, оробљена, тужна.“
Као духовно озрачје на избегличка искуства, пројављује се
песма „Химна“ Шпире Матијевића. У јововским мукама, славећи
Господа, песник исписује псалме за спас душе и тела: „Боже мој,
рани и позни,/ узданицо и веселниче,/ искро и предводниче.../ не
остављај ме печална/ у осами и грози./ И немам дома,/ ни поља,/
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ни врта,/ ни кораља./ Ти си ознака и стјециште,/ извор и увор,/
смисао и језгриште, сјај и узданиште.“
Библијски зазив, „Ели, Ели, лама азавтани“ (Боже мој,
Боже мој, зашто си ме напустио), који је распети Исус Христ
изговорио на Голготи, проналазимо у песми-поеми „Грмечки
анђео“ Михајла Орловића: ‘’Еј, пуста земљо,/ Боже мој,/ Боже мој,/
Зашто си ме оставио/ Зашто си ме оставио.“ У истој песничкој
творевини: „Нема више ћололиге дололиге/ Јачи наш/ Него ваш/
Ветар од маховине/ Плаче/ Ај!/ Ааај!/ Аааааааај!/ Господе/ Нејак
сам/ теби се узнех.“
У антологији стрше две поеме, Боре Капетановића „Далеко
је Сана Ривер“ и Миће Јелића Грновића „Нарицање српског пјесника за жртвеним јагњетом, Крајином, августа по Христу хиљаду
деветстотина деведесет пете године у колони изгнаних Срба крајинских“. Обе патетичне, писане на струни народнога импулса,
дирају у најосетљивији живац слушалаца и читалаца. Комплементарна са овим двема, али и њихова претходница у уметнички
оствареном домету, јесте и поменута Анушићева песма „Риданица
за Српском Крајином“. Овим поетским творевинама прикључује
се и подужа песма Саве Крнета „Ударној, илинштачкој, хиљадуде
ветстодеведесетпетогодиновској изгнаничкој колони“.
Има нешто од заметка „Стојанке мајке Кнежопољке“ Скендера Куленовића у крику ово петоро песника (Анушић, Грновић,
Капетановић, Крнета, Орловић), дакако, у температурним разликама стилско-језичког израза, у спонтаности вапаја за изгубљеним
ближњима, знанима и незнанима, за синовима, за несталим завичајем
и кућом.
У жалу за селима око Санског Моста, Боро Капетановић
пева: „Је л, ти жао еј земљаче/ Суваче и Подвидаче?/ Како ти је
кућо стара/ Без Паланке и Крувара?/ Коме сад да поју певци/ Кад су
пусти наши Кљевци?/ Црна киша с неба капље/ То Бог жали село
Чапље!/ Којем царству да се крене/ Без Подлуга и без Здене?/ Куда
да се дене баја/ Ако нема завичаја?“ У песми „Река“, која слика
избегличку колону августа 1995. године, Капетановић, надилази
лични локални миље, и помиње удаљенија крајишка места и
градове, исписана на мученичким лицима изгнаних: Личко Петрово
Село, Бенковац, Срб, Кореница, Книн, Плашко, Дрниш, Лапац, Двор
и Глина. Напуштеност од свих, готово одбаченост, оличена је
изврсном катрену, у функционалној рими, у вапају, који би могао
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бити мото ове књиге: „А не види нико /Нити више може/ Видети
нас ико/ Осим тебе Боже!“
Пâтос Миће Јелића Грновића добија на интензитету у тужаљци за Крајином, где именује читаве области у збегу Срба из
Далматинске Загоре – до Баније, у злогласној војној акцији „Олуја“
почетком августа 1995. године: „Од Обровца до Бенковца,/ због
даљине због мрклине,/ да л ће ико моћи стићи,/ од Дрниша оловна
нам киша/ од Грачаца љута бола од топова/ а од Глине љуте псине/
хаубице изнад Костајнице/ од Петриње дивље свиње/ узораше,
преораше/ а у села чују се опела.“
У својој песми, пак, Сава Крнета поје: „Колона се крете./
Разапета./ На распеће./ Пилат руке пере/ водом Уне, Дрине./ Пилат
лице мије/ водом са Цетине,/ водом Бутишнице.“ Овде је уочљиво
помињање река које обухватају крајишки простор, што уз називе
села, градова, области, код Капетановића, Јелића Грновића и –
Анушића (Крка, Крупа, Драговић, Комоговина, Гомирје, Сјеничак,
Глина, Банија), представља обогаћен вокабулар топонима и –
топонимима. Узмемо ли у обзир да су у предоченим поемама и
песмама, као и на другим местима ове антологије, поменуте и
планине: Динара, Шатор, Велебит, Прењ, Борашница, Чврсница,
Бјелашница, Романија, Папук, Грмеч, Козара и друге, с пуним правом можемо устврдити да је топонимијски низ имена у функцији
својеврсног поетичког обрасца.
Овом делу запажања може послужити и податак да у антологији постоји једна песма, сва окићена топонимима, „Завичај
прогнаних душа Санског Моста“ Душана Праће, сачињена од
четири римована катрена испуњена називима села око поменутог
града. Песма има поднаслов „Прилог националној географији“
(сетимо се „Прилога националној историји“ Бранислава Петровића), и садржи, ни мање ни више, педесет пет локалних топонима
који су се распевали у чудесном римаријуму сродних назива места
(Хадровци–Хусимовци, Козица–Главица, Кркојевци–Миљевци,
Подвидача–Ђедовача, Фајтовци–Батковци, Копривна–Слатина,
Грдановци–Јелашиновци, те Доњи Липник, Подови, Трамошња,
Подлуг, Хусимовци, Дабар, Поткрај, Крухари, Кијево, Мајкић
Јапра, Будимлић Јапра, Бобије, Дуге Њиве, Бјелине, Оштра
Лука...)
Топониме као изразити поетички модел проналазимо и у
песмама Бранка Брђанина Бајовића (Грлица, Бутмир, Врело Босне,
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Подлугови, Златиште, Кобиља Глава, Забрђе, Бријешће, Грбавица,
Храсно, Лужани, Нишићи, Олово, Блажуј, Сокољ, Мојмило,
Ступ); Маринке Јованић (Грахово, Дрвар, Шатор, Уна, Мартин
Брод, Купрес, Гламоч, Сански Мост, Шековац, Дринић, Петровац,
Грмеч, Козара) и Душана Ђаковића (Косово, Лика, Далмација,
Кордун, Банија, Славонија, Барања, Срем).
Приметан је збир топонима, из Косовско-метохијског миљеа, у песми „Преиднице“ Светислава Влаховића (Заступ, Забрђе,
Заостро, Злокот, Злоречица, Злопутац, Злогар, Гребен, Стиг,
Острос), где превладавају кованице са речју – зло. Код Милице
Јефтимијевић Лилић проналазимо топониме: Грачаница, Грмија,
Приштина, Вучитрн, Зочиште, Јечмопоље и Мраморни стуб.
Радослав Златановић, пак, доноси топониме у римованом катрену:
„Преживех Ораховац и, напосе,/ Кошаре, Приштину, Ајвалију – /
Ал не вреди: стровалих се/ Право у велику провалију!“
На ову тему, песник веома особене сликовности и имагинативне свежине, Милоје Дончић, пак, доноси један једини
топоним – Тропоја, из Албаније, али топоним који је симбол крвавог мучилишта отетих (не више само изгнаних) Срба са Косова
чији су органи („на цени је српска јетра“, „бубрег Саве шумара“)
постали предметом светске трговине: „У Тропоји кућа жута/
Грозне избе, ланци и ченгеле,/ Леден кофер, црни осмех покрај
пута/ Зелен мантил, млад Менгеле.“
Посебан аспект употребе топонима огледа се већ у насловима неких песама, чиме је у крупном плану истакнута извиискра
тематско-мотивске позиције певања: „Гламоч (Ђорђе Врањеш),
„Гробље на Папуку“ (Лука Штековић), „Уна“ (Јелена Буинац),
„Јесен на Банији“ (Милош Кордић), „Соба у Берлину“ (Стеван
Тонтић), „Палом српском ратнику у ослободилачком рату 1991.
године на бојишту у Равним Котарима“ (Младен Срђан Воларевић), „Ибар“ (Мирко Жарић), „Петриња, повратак“ (Милан
Пађен), „Кућа у Будисавцима“ и „Ђаковица“ (Радосав Стојановић),
„Ветрови Изморника“ (Благоје Савић), „Јуни на царини у Стрмици“
(Сава Крнета), „Липљански ћуп“ (Милорад Ивић), „Сарајево“ и
„Збогом Сарајево“ (Дејан Гутаљ), „Преко Дрине“ и „Ave Serbia“
(Ђорђо Сладоје), „Одлазак из Пећи“ (Славиша Миловановић),
„На Сарајевској цести“ (Бранко Брђанин Бајовић), „Виноград у
глинској пољани“ и „Петрињски ноктурно“ (Милан Мирић), „Доручак у Приштини“ (Радомир Димић), „Сарајево“ (Татјана Лукић),
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„Долина Неретве“ (Новица Телебак), „Да сам остала у Сарајеву“
(Емсура Хамзић), „Жута кућа у Тропоји“ (Милоје Дончић), „Светла
Сарајева“ (Горан Врачар), „Косовска песма“ и „Над Грачаницом црне
птичурине“ (Драгиша Бојовић), „Јасеновац“ (Милена Северовић),
„Метохија“ (Живојин Ракочевић), „Моја Неретва“ (Драгица Ждралић)
и „Ој Крајино“ (Марко Ковачевић).
Ови наслови песама, веома конкретно, цртају мапу антологије која обухвата изгнане српске песнике са простора Хрватске,
Босне и Херцеговине и Косова и Метохије. Дода ли се овоме да код
неких других песама постоје потписи или поднаслови што садрже
назив места (и датум) где су испеване (Корундски Љесковац,
Полом, Бесна Кобила, Приштина, Осијек, Сански Мост, Модрича,
Брчко, Вуковар, Старо Грацко, Копривница, Сарајево, Београд),
можемо закључити да се поједине песничке творевине, једним
својим делом, заснивају и на фактографској (документарној) димензији.
Наглашено увођење географских топонима не само да ствара могућност специфичних истраживања за топономастику и њене
алате, већ пре свега отвара ризницу запретеног лирског и музичког
сјаја у сваком топониму, поготово када је успешно употребљен у
римованој или метрички оригинално структурисаној форми. А с
друге стране, испреплетене мреже топонима указују на сензитиван
однос аутора према завичају, где управо топоними представљају
поетичку шифру којом се до краја откључава емоција.
Постоји неколико врсних песника који су нову адресу
дома нашли на другим континентима: Татјана Лукић (Аустралија,
где је и преминула), Иванчица Ђерић и Љубан Клобучар (Канада),
Драгослав Дедовић (Немачка), те Ранко Сладојевић, Горан Сарић
и Вјекослав Вујадин (Холандија). Треба истаћи да је и Горан
Симић боравио у Канади и – врнуо се у Сарајево. Двоје песника
боравили су у Немачкој, али су коначно станиште нашли у Србији
(Војводини): Стеван Тонтић у Новом Саду и Милена Северовић у
Старој Пазови.
Татјана Лукић, песникиња „киклопског талента“, оставила је вредно дело. Из предратног Осијека, она слови као
најталентованији песник. Након избегличких кота (Нови Сад,
Чешка), постала је запажен аустралијски песник, писала искључиво
на енглеском језику. Афирмисала се у тој земљи, а једна јој је књига
високо награђена 2006. године. Но, у Србији, неосветљене су остале
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одличне прве књиге, објављене у сарајевској „Свјетлости“ (где је
студирала) и београдском „Нолиту“. У песмама у овој антологији,
у лирским вињетама бола, видимо невина бића, родитеље и децу,
у лудилу грађанскога рата, суочене са експлозијама и пометњом,
бића у бегу ка некамо: „Журим журим са заспалом сјеницом у
једној руци/ и бочицом млијека у другој/ пругом којом језде
пресахле дојке/ и отворени књунови заплашених птица.“
Након егзила у Европи, Иванчица Ђерић скрасила се у
Канади, успешна као песникиња и – прозни писац. У поезији слика
избегличке кампове и горке судбине: „Године деведесет и друге,
или је могуће и треће,/ А обје бијаху псеће/ И обје рат је јео
као рак/ Здраве дојке.“ У снажној песми-поеми, „Писмо тати“,
оживљава успомену на погинулог оца, опет са призорима свога
изгнаничког путешествија: „Ево ме опет пролазим кроз онај исти
ходник/ Расходоване шведске касарне за азиланте,/ Пет тушева на
педесет људи/ Молим, не може се закључавати/ Гола, гола.“
У Торонту, Горан Симић живео је и радио као слободан
писац. У Канади објавио пет књига поезије и прозе од којих је
најновија, песничка, из 2012. године, добила награду канадског
удружења писаца као најбоља књига писана на енглеском језику.
Своје егзил-искуство он претаче у песме пуне секвенци из тога
периода, предочава драстичне промене амбијента и живота: „Још
увијек ми се зноји кажипрст док палим слављеничке петарде/
испред избјегличког кампа.“ У песми, „Имигрант разговара са
покер машином“, опева сусрет са женским очима: „на аеродрому,/
била си прерушена у инспектора пртљага/ мотрећи пажљиво сваки
знак олује у мом зноју.../ и бол нових придошлица...“.
У Немачкој, Драгослав Дедовић, у сусрету са новим животним простором, са странствовањем и егзилом, с почетка радећи у
хотелским кухињама, бродоградилиштима и фабрикама, у мноштву
жестоких призора, он су уздигао до песника упечатљивих слика у
приказивању узрочно-последичних линија балканског удеса, на
ширем плану. Са неколико завичаја у венама, његовим песмама
струји дашак чежње за веродостојном интимном топлином. У
једном од повратака (у песми „Хотел Тузла“), „рецепционерка
својим сленгом/ нехотице такне завичајну чакру“.
У Холандији, Горан Сарић, не крије тугу због распада бивше Југе. И, стално тражи начин да релативизује, као мање битне за
свакодневни живот, верске и идеолошке разлике међу комшијама у
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сулудом сукобу. У једном запису, „Изгубљен у завичају“, Сарић
бележи: „На православном гробљу у Коњицу, у непосредној
близини очевога гроба, налази се породична гробница предака
мојих суходолских комшија, породице Жужа. На црном мермеру,
зацијело постављеном још за ‘оног времена’ дословце пише:
‘Породична гробница обитељи Жужа’. Ја видио, и записао: за
инат нациочистунцима!“ У Сарићевој песми „Ветерани“, избија
дирљив детаљ: „Неко дијете викну: Тата!/ Трзнух се, збуњен: моји
су дјечаци, с мајком,/ јуче напустили улицу, наш Макондо.“ У једној
песми изван антологије, „Полусирочетова захвалница“, посвећеној
Бранку Миљковићу, Сарић каже: „У силном страху тепамо.“ И он
је код Миљковића нашао стих прекогнитивне дубине, са снажном
формулом песничког (животног) опстанка и смисла.
Ранко Сладојевић до сарказма уздиже тему егзила већ
насловом песме „Љетовање у паклу’’, која показује чемер и беду
рата: „То је овдје. На правој сте адреси.../ У прозорима нема стакла.
Ни у зидовима цигле.“ Вјекослав Вујадин, у песми „Судбина“,
бележи: „Побјегли далеко./ Тужно дозивају тканице/ из кућа под
паучином.“
У антологију су ушли и посве млади песници, њих тринаест. Они су у време избега још били деца, тек троје ступили у
годину пунолетства. Сви су на својој кожи, дубоко, за сва времена,
примили жиг прогона. Песник којим се завршава антологија,
Никола Париповић, имао је свега седам година када је из Гламоча
с породицом у збегу стигао у Бањалуку. По годинама, у време
присилног одласка са кућног прага, следе: Горан Гаврић Грга (8),
Слободан Јовић (10), Милан Ракуљ (10), Марко Ковачевић (11),
Маја Солар (11), Дајана Петровић (11), Бранимир Кршић (14),
Радомир Д. Митрић (14), Милан Николић (16), Татјана Бијелић
(18), Драгица Ждралић (18) и Тања Ступар Трифуновић (18). У
зони првих чулних сензација угравирани су фантазмагорични
кардиограми избегличког искуства. Рано и прерано, али у матерњем језику, за поезију, у прави час.
Губитак куће у рату изазива велику трауму. На плану симбола, кућа је средиште света, слика универзума. Као женски симбол,
кућа је мајка, уточиште у мајчином млеку. Бранимир Кршић, у песми
„Наук“, истинито пева о кући: „Ко није гледо кроз зелен прућа
ватре,/ што туђе кровове ломе,/ и на згаришту не стаја своме/ – не
зна тај, брате, шта је кућа.“
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У песми „Кућа“ Тања Ступар Трифуновић каже: „Отишла
сам да видим кућу/ Једна критичарка је писала како пјесници у
рату пуно користе мотив куће/ У рату нисам била пјесник него
дијете/ које је остало без куће.“ Оваквим конкретним поимањем
куће долази се до спознаје да је живот изнад уметности. Као формирана песникиња, Тања Ступар Трифуновић разуме шта јој се
као детету догодило: „Чудио ме очај родитеља/ вјеровала сам да
постоје куће и мимо те куће/ Говорила сам глупости./ Дуго ми
је требало да схватим да сам несретна због куће/ и да не могу
наставити даље док не одем и исплачем се крај ње.“
Радомир Д. Митрић присећа се куће и брата погинулог
у рату, „сапутника на свим путовањима’’: „Како су мале твоје
стопе,/ отиснуте у малтер/ сеоске куће где смо трчали као деца./
Заувек остале у времену под бокором трава.“ Овде ћемо на трен,
на фону певања о кући, призвати Горана Симића, доста старијега
од наведених младих песника, и открити стихове најежене лепоте:
„Кључ моје старе куће који виси на пертлама од ципела/ на моме
врату./ Нешто што никада нисам ни помислио продати.“
Маја Солар усложњава значење појма избеглица: „не нисам пребегла/ одбегла/ избегла/ била сам премештена/ јер такво
је било наређење/ оставити све и доћи тамо где нећеш добити
ништа/ бараке су мирисале на похабане почетке/ и ољуштени
креч“. Симултаним изменама селидбених призора, са пнеуматским
интензитетом упосленога језика, она до максимума дочарава
избегличку драму.
На самом крају антологије налази се Никола Париповић,
најмлађи песник. Ево двостиха којим се завршава његова песма
„Успаванка“, али и антологија „Прогнани Орфеји“: „Уснимо занијани као на стаду звонца,/ Спокојни и тијани: јер знамо: нема
конца.“ Да, нема краја, свет траје у циклусима светла и таме, с
поезијом кроз време. И, као мелем на рану, Милош Црњански:
„Смрти нема – сеоба има.“
У тренутку када је склопљена, антологија се указала као
последица оног другог, на феноменолошком плану, мање уочљивог,
позитивног аспекта катастрофе, који носи промену и преумљење,
и води у васкрснуће, у овом случају, у песнички језик као јуродиви
спас, у поезију као највиши облик духовне писмености.
Ова књига изникла је из новог циклуса историјске драме
једнога поднебља, али и из травчице смисла свакога појединца
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(песника). Антологија – коју је, у једном тренутку, напросто морао изнедрити народ са библијским искушењима и страдањима.
„Прогнани Орфеји“ представљају бедекер кроз несвакидашњи
облик искуства оних што су (про)певали и на „страшном месту”
постојали, али и кроз „начертаније“ састављача ове књиге, који се,
скоро па затечен, нашао на обалама велике реке са много притока,
реке са именом српскога језика што увире у океан времена.
							
Ненад ГРУЈИЧИЋ
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АНТОЛОГИЈА

Владета ВУКОВИЋ (1928–2003)
Рођен у Врњачкој Бањи, где је завршио основну школу. Гимназију започео у Београду две године пре Другог светског рата, а завршиo
у Бањи. Дипломирао југословенску књижевност и српскохрватски језик
на Филолошком факултету у Београду. Радио у Врњачкој Бањи, а потом у
Приштини на Филозофском факултету од његовог оснивања 1960. године.
Докторирао 1965. у Београду. У Француској, у Дижону, провео две године као
лектор. Под претњама, Приштину наустио 1999. Преминуо у Врњачкој Бањи.

ЛАСТАВИЧЈЕ КРИЛО
Доме мој угасли, увела вињаго,
у мом je безгласју остало ми драго
ластавичје крило. Птицо, што ми носиш
у кљуну цвет крвав? Одакле си? Ко си
госте мога дома? Одакле ми звони
глас из напуштеног гнезда? Где су они
дани пролећног ткива, где je грање
с плавом птицом, песмом што се лудо вије,
ти ружо заспала између дланова
мојих, што штапом будиш ме раздањем?
Крв твоја све моје добро ће да сакрије...
Ca крвавим цветом прошла звезда сјајна,
ко дубоки дозив, тамна и бескрајна, ласто мог
поткровља, полети ми брже,
већ пред родним домом вранац ноћи рже.
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Предворја мог загаслог птицо, што ми носиш
у кљуну цвет крвав. Одакле си? Ко си?
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МИ СМО ЗАБРИНУТИ
Када нас варате по сто пута дневно,
Ганути смо што сте до суза ганути,
„Непристрасно“ страсни кад кажете гневно
Лицемерно, хладно: „Ми смо забринути“.
Снагом ваше воље и огромног новца
Наши су животи бедно закинути,
Србин је по вама к`о шугава овца
И кад дом свој брани: „Ми смо забринути“.
Криви за земљотрес на земаљској кугли
И кад је поплава и кад лишће жути,
Криви што столови нису свуд округли,
Срби само чују: „Ми смо забринути“.
Нек пуца по нама, само не по вама,
Јер спржена земља нове жртве слути,
Црна огрлица непрегледних јама
Савест вам не дира: „Ми смо забринути“.
Господари рата, нек пуца по нама,
Да се нико сада више не наљути
Тлачитељи тлаче, без стида и срама,
Порука је јасна: „Ми смо забринути“.
				
1996.
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МЕМЕНТО
Ако вам покаткад нежна реч затреба,
Ако вам болнима снаге понестане,
Ако вам je песма жедна росе неба,
Ако ветар кида ваше вите гране,
Сетите се да сам и ja био некад
С разлисталим ветром минулог времена,
А кад ме понела неумитна река,
На дну мене неста и сен мога сена...
Сад ме нема више. Блиста драги камен
У каменој сенци гроба тихим сјајем.
На смотри je смрти једини жив пламен
Што из мене зашла кроз саркофаг дајем.
Сад ме нема више. Трајних свећа треба,
Јер ja немам више ни ноћи ни дане,
А песма je моја жедна росе неба.
Гробни ветар кида моје вите гране.
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Дара СЕКУЛИЋ (1931)
Рођена у Кордунском Љесковцу код Слуња. До своје десете године живела у родној кући која је спаљена 1942. године. Након погибије
родитеља, боравила је по домовима за сирочад. Школовала се у Рујевцу
на Банији, у Италији, Сплиту, Карловцу, Загребу и Сиску. У Сарајеву
завршила Вишу школу за социјалне раднике. Ту је боравила од 1953.
до 1992. године, а потом у Сремској Каменици и Власотинцу. Од 2002.
године поново живи у Сарајеву.

ЦРКВА, СПАЉЕНА 1942.
Није се распала
као животи
у њој што су разорени.
Још се брани, изнутра умрла
камена лађа;
туробни траг пожара што се огледа
у својој измученој сјени.
Од Бога отета, гола je одбјегла
у издвојеност,
у жељи, живим душама прожета.
Да би се скупила у проток времена
што би да залијечи
нијемост злочина
ког не могу да потврде ријечи.
Убери ту црну купину крај зида
док снива, зјену ћутљиве сликарије
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ca иконостаса.
Ту сузну мрку купину
ока светог Илије,
склизнулог са сјечива,
у срамном одушку ужаса.
Даће ти се једном тајном
и звоно, стропоштано кроз пламен
звоника,
ватре црвен тон, увучен у дјечије око:
и сад га прелијева врелом завичајном
пустоши, у модрост видика
давни звон –
пригушен рђoм, продрлом дубоко.
Кордунски Љесковац,
септембра, 1986.
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НИЗВОДНО
Тако спокојно,
свој тренутак
да проживим,
помози ми, ријеко.
Тако чисто,
у сунцу,
да се огледам,
пјено водо.
И тако тихо
жуборећи,
да одем у твој ток.
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МИСЛИЛА СИ ДА СЕ ВРАЋАШ КУЋИ
Род твој, твоји рођени,
раздвојени, расути у свемиру,
имају тебе, одувијек су те имали,
као прашку космичку.
Ти немаш ни толико,
ти немаш никог.
Мислила си да се враћаш кући,
док ниси видјела, куће да ниси
ни имала, била је то само
продужена чежња.
Бјежање је страх и присила,
а свијет у који бјежиш –
туђи и све даљи.
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ПЕРИФЕРИЈА
Возови и дању пролазе али дању их не
примјећујемо
зато они ноћу у нас улазе, чујте им пискове:
то je мог сина нешто прегазило
то je мог драгог нешто заболело
то мог брата воде на робију
то свјетови побјешњели ратују
то сестру моју чета разбојника силује
то кћер моју нерођену небо челом милује
то моја мртва мајка име моје изговара
то мене тама на злочин наговара
то ja умирем уз писак
док воз један некуд у ноћ одлази
то нас живи спомињу
то нас мртви опомињу
то наш живот пролази.
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Ђорђе ВРАЊЕШ (1932-2004 )
Рођен у Камену код Гламоча. Основну школу учио у завичају
и Врби, а као дете из домова за сирочад, гимназију похађао у Бихаћу,
Травнику и у Бањој Луци. Југословенску књижевност и српскохрватски
језик дипломирао 1956. године на Филозофском факултету у Сарајеву.
Живео и радио у Гламочу, Ливну и Зеници. Уз најновији рат, дошао у
Сремску Митровицу. Сахрањен у Великим Радинцима подно Фрушке
горе.

СРЧАНИ ДАНАК
Остао сам без наде
и без пријатеља
као дотрајали бор
у огољеном камењару.
Једно ми узеше људи,
друго живот
у договору са смрћу.
Између бола и преваре
не знам на коју страну
гласније да јаукнем.
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СТРАХ
Страх ме од обичног ножа
кад се њиме хљеб реже.
Осјетим као да ми испод коже
хиљаде мрава некуда бјеже.
У лудом трку тражећи спаса
слијепо јуре кроз моје вене.
Што је нож дуже у очима,
дуготрајније бриде успомене.
У кућама у моме Камену
тај обичај много је љепши.
Тамо рукама хљеб ломе,
и онај тврди и онај мекши.
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ГЛАМОЧ
Зими га покопају вјетрови
у урвине непрохода
и вучијих дозивања,
а кад се уморе бијели јуриши,
буди се са првим дахом прољећа
из свог валовитог пепелишта,
подсјећајући на сироче
што се приклонило планинама
под најездом камењара.
И тако он путује,
откако се заименио
на разводу клима и вијекова,
за својом зеленом надом
без које би био камена барка
на орловској пучини грмљавина.
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ОДЗИВИ
Моје су ране
само моја мука
и наука.
Преко вена
шапне ми нешто
кад ће бити
промјена времена.
За то чудо
мој син је
дознао први
и сад кад хоће
некуда да иде,
равна се по току
очеве крви.
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Душко ТРИФУНОВИЋ (1933–2006)
Рођен у Сијековцу код Босанског Брода. Са занатом бравара, у
Сарајево дошао 1957. године, а отишао без повратка 1992. До краја живота боравио у Новом Саду. Сахрањен у Сремским Карловцима.

ЖИВОТ
Наиђе тако неко време
када се мора против свега
кад голи живот своје бреме носи
а не зна у име чега
А живот наш је небеска хвала
то те немоћног без иметка
божанска рука одабрала
да будеш човек испочетка
Круг се затвара и све се враћа
и не пита се шта је чије
голи животи су старија браћа
велике сестре историје
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САМОЋА
Повлачим се у своју самоћу
тамо где су људи мога кова
тамо где се тешко живи ноћу
од тишине и опасних снова
Дигао сам руке од скандала
од прошлости и погрешних жеља
од лепоте извора свих зала
од љубави и од пријатеља
Повлачим се а остављам људе
у њиховој заблуди од злата
да ме нађу кад и њима буде
закуцала самоћа на врата.
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TEMPO SECONDO
(одломак)

Кроз историју на истој жици
играју коњи и коњаници
опасно срасло клупко идеја:
Нико и Ништа – и Епопеја!
Куд сада иду Вертикале
туда је севнуо Салто Мортале
испраћен сумњом и ризиком
дочекан цвећем и музиком
А тај што мами у покрет масе
сав ризик славе узима на се
док цео свет – TUTO IL MONDO
чека на своје TEMPO SECONDO
*
Да ли се сећаш – за неким плотом
Љубав се бави Праживотом
док ми дечаци као убице
сањамо своје девојчице
јер још не знају наше очи
докле је љубав одакле злочин
тај дар небеса за мрачним плотом
који нас веже са животом
А нисмо знали у тој плими
да ћемо Једном тако и ми
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кад покоримо TUTTO IL MONDO
живети као TEMPO SECONDO
*
Све о животу кад се сазна
остане само злочин и казна
и самообмана – има правде
и самоодбрана – нисам одавде!
Јер моја душа јасно поима
да је најтеже међу својима
а душе само толико има
колико делиш с душманима
а она расте сваким ломом
и узвикује – Ekce homo!
О бели свете TUTTO IL MONDO
долази твоје TEMPO SECONDO
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Владимир НАСТИЋ (1934–2010)
Рођен у Оџаку код Невесиња, где је завршио основну школу и
нижу реалну гимназију, а учитељски факултет у Мостару. Дипломирао
историју на Филозофском факултету у Сарајеву. Уз најновији рат, често
долазио у Србију. Сахрањен у Миљевићима у Источном Сарајеву.

ИСПОД МЛАДОГ НЕБА
Исјекао коприве
Жбун први за хлад поткресао
То му је дом
Остао
У сну се враћа
Бол пара груди
Косим пољем тумара
Пао цријеп на цријеп
Ведар му кров над главом
Испод младог неба
Провлаче се гуштери
Хоће да живе
Да остану
Хоће да се навикну
Испред новог прага
Стари кријући оплакују
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БЕЗИМЕНИ
Нигдје коњаника.
Никог да топуз подигне,
Да се испријечи.
Шта би,
Боже,
Зар никог да брани,
Да рађа...
Најприје шутке
Онда гласно све отеше
Понеко још виси на сапима
Све изједоше
Народ некуд гледа
И звона на Раваници
И погашене свијеће
И камен
Сваки памти Уроша Нејаког
И све нејаке што безимени леже у пољу
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Лука ШТЕКОВИЋ (1935 - 2011)
Рођен у Билећи, рано детињство, до завршетка основне школе,
провео у Дарувару, а гимназију завршио у Вировитици, где је радио као
новинар. Од 1991. године живео у Београду.

ГРОБЉЕ НА ПАПУКУ
Напуштено
кад иструну последње крстаче
трава
папрат
шума густа
прекриће ово насеље
цело једно село
(Вујићи
Орозовићи
Стјепановићи
Глодићи
Ненадовићи)
након посвршаваних послова
слава
и свадби
рођења
и погреба
умреће још једном
заједно
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и ко ће жив знати
да je овде
некад било гробље
није ли исто рећи
ту je био живот
ту je било гробље
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8. АВГУСТ 1994.
(На вест о смрти мајке)

Не сећам се
да je икад написала писмо
мати моја
ни мени
увек негде одлуталом
бранила се од свег писања
испрва слабим видом
у што се морало поверовати
а после дрхтањем руку
што се могло приметити
ал je узмогла
и 87. години својој
на само корак до гроба
да ми исплете
и пошаље леп пуловер
у њ je, знам, уплела
сва своја ненаписана писма
и последње
које никад нећу ишчитати
радосно облачим пуловер
пун топлине њених руку
и канда превелик за ме
одједном тако маленог
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тек проходалог
а с још толико мало
корака на располагању
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Радослав ЗЛАТАНОВИЋ (1936)
Рођен у селу Мучиврце код Косовске Каменице. Учитељску
школу завршио у Призрену, а групу за енглески језик и књижевност на
Филозофском факултету у Приштини. Од 1999. године живи у Полому
код Владичиног Хана.

РАЗБАЦАНЕ ТОРБЕ
Таман рекох: Радославе, сад ће оне
Награде, признања, националне пензије!
А разбише ме нови биволи и сотоне,
Прогон, апокалипсе, понижења, тензије
Пре или касније то тако, зар, бива:
Грле ме људи које не познајем,
Деве и младићи, које само снивах!
Славе ме, a обичне јабуке им дајем.
Где би, чувару мој, анђеле од пене,
Брате буцмасти, бели и згодни,
Кад ме остављаху вољене жене,
Пријатељи и виногради родни?
Од силних љубави, у одисејама, целим,
И стихова на безбројним страницама,
Осташе моје разбацане торбе у селима,
Градовима и железничким станицама.
(У избеглиштву, Полом, Бесна кобила,
15. октобар 2000)
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ОТАЦ И ЗМИЈА
Би у Полому непогода
И сви побегосмо
Завукосмо се у рупе
Остављајући у пољу
И коња
И конопац
И рођаке
Само отац мој
Приђе стоци
И говораше joj
Неке речи
Против урока
И лудих жаба
Са залепљеном кошуљом
О чворновато тело
Неокрњен под муњама и громовима
Он изводи марву на пут
Којим, гле, змија једна пролази
Отац виче на волове
Чека да она пређе преко пута
Очи змије и очи његове
Гледају се једноставно
Без мржње
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ГОВОРНИК НЕЋУ БИТИ
Па кажем: бићу једноставан
Бићу онај који губи
У таквој земљи
С таквим говорницима
На таквом тргу
Бићу туђ
Бићу онај који их гађа парадајзом
Бићу човек
Ca жеднима жедан
И са гладнима гладан
Са лепима леп и са ружнима ружан
Бићу са грубима груб
Бићу Циганин и просјак
Бићу прељубник
Љубоморан муж
Говедар бићу
Копач кукуруза
Бићу пијаница
Ован ћy бити
И затвореник
Бићу болесник
И жаба
И вашљивац
Ђубре ћy бити
Говорник
Нећу бити
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Дара СТОЈИЉКОВИЋ (1936)
Рођена у Бањалуци, рано детињство провела у Лици. Почетком
Другог светског рата, отац јој је одведен у логор, а она с мајком одлази
у Крушевац, где завршава учитељску школу. У Београду дипломирала
глуму на Академији драмских уметности. Апсолвирала је и југословенску књижевност на Филолошком факултету у Београду. Живела кратко
и у Нишу, а пун уметнички (глумачки) процват доживела у Сарајеву,
одакле је по избијању рата избегла у Бањалуку.

ПУСТА ЖЕЉА
Taкo бих рало седела на клупи
скрита од многих
што ме гоне
Болујем дуго
Мирише цимет
а мени се чини к`о
да благ ветар ми
у леђа пуше
Груди ми разнете
Пребирам траве за видање
Чекам коње сјајне
у пределе мирне
да ме понесу
Гле звезда тамо
највеће сија
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нежне ме руке
прихватају
Ви мени склони
склопите ми очи
обневиделе
у бело ме одените
Овде je сувише
јарно...
Тако бих радо седела на клупи
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ЗАЛОГ
Саплитали
гушили је
спутавали
да удахне
да размахне
крила своја
директори домова културе
позоришта
галерија
несхваћена
нежељена
отерана
улазила
у атрије
на тргове
на сплавове
у вртиће
у домове
у јаслице
Дахом својим
тешила је
уплакане
усамљене
смехом својим
миловала
косе њине
пребирала у себи ожиљке
фебруара 2007.

65

Томислав ШИПОВАЦ (1936)
Рођен у Невесињу. Од 1950. године живео и радио у Сарајеву, са
повременим боравцима у Фочи, Брези, Суботици, Лењинграду и Минску.
Живи у Источном Сарајеву.

СРЕБРЕНИ ЈЕЛЕН
Попили смо вино и поразбијали чаше
Да отерамо тугу, заразну ко кугу.
Давно je отишла ка југу, али не заволех другу.
У сновидим маглама на сребреном јелену јаше.
Из белих ноћи и зима (језа ме обузима) маше;
Све je тамније у забитом арктичком кругу.
Попили смо вино и поразбијали чаше.
Љубио сам и друге, али не заволех другу.
Попили смо вино. Одавно су ми усне сухе.
Кроз јавке несликовите и снове бледе и глухе
Појезди понекад на сребрном јелену.
У животу je тако: олако стресавши росу,
Појездило je све оно што хтедох у заносу
Да задржим; бржим кораком шену.
Сарајево, 28. септембар 1991.
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Стоиљко СТАНИШИЋ (1937)
Рођен у Житињу код Витине на Косову и Метохији. Као професор српскога језика, до пензионисања радио у Витини. Почетком рата
1999. године, избегао у Ниш.

QENI KAJ SI SHIU
(одломак)

Причу, међу нас
Донели. већ обликовану
Арнаути, који су
О Илијину 1999.
Србе прогнали
Из Житиња, с Косова
Похарали добра
И спалили породичне
Домове, све
И док су гореле
Куће Доганџиних (две
Стара и нова)
Пас, домаћински, дотле
Везан. пред амбаром
С коца се отргао
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И с веригама о врату
Дошао пред врата (старе)
Куће у пламену
Завијајући, праотачки
Залетао се да ускочи
У огањ
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СМОЛА
(за ране)

И видео сам, много пута
рану, на дрвету
засеклину, белу
прелом
и како, дрво
на рану
своју
издашно, цеди
смолу, справљену
од сунца
бол благне
рана цели
без ожиљка
о кад бих, на ране
своје, смолу
да нацедим
од сунца справљену
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Јелена БУИНАЦ (1940-2003)
Рођена у Матијевићима код Двора на Уни. Гимназију похађала
у Сиску, а Филозофски факултет завршила у Загребу. Од 1995. године
боравила у Дервенти, Новом Граду (Босанском Новом) и Новом Саду.

УНА
***
Замиреш полако
с лијеве и десне стране,
само ова ноћ ће хтјети
чаробним плаштом
тебе да огрне.
Тако ћеш с љепотом укроћеном
насмијешена,
пред странца неког стати.
Ништа
осим бола пастирскога
неће те дозвати.

70

Даринка ВУЧИНИЋ (1940)
Рођена у Реснику подно Чичавице на Косову и Метохији. До
пензионисања радила на Учитељском факултету у Призрену. Живи у
Београду.

ДИМЊАЦИ
Бездоми у дому старом
Цепам чаршаве
С косовским везом
Из спреме девојачке
Прозорима ране
Превијам
Зар човек не може
Имати
Дом и домовину
Не знам
Где она почиње
А где се завршавамо ми
Ругање Христу
И одрицање Петрово
Горња страна западног зида
Треба одлучити
Час je
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Скидање с крста
Скривених дубина
Исцељења граница душа
Насиља
Предвечног сумрачја
Осећам твоју одсечену руку
У свом патрљку
Знам
Богаљ сам и краљ
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НЕПРЕГОР
Дом мој je
Срце и вино
Долине ратника
И песника
Мраморна лира
Орфеја Метоха
Дом мој je
Змијолика
Наушница
Призренских
Филиграна
Дом мој je
Фреска
Купола
Кружних гробница
Косовских манастира
Дом мој je
Непрегор
Заљубљених зеба
Зле чини
У рекама
Зов васељене
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Драгољуб ЈЕКНИЋ (1940)
Рођен у Кичави код Бијелог Поља. Основну и средњу школу
учио у завичају. После завршене Педагошке академије кратко радио у
Подгорици, а онда дуже у Сарајеву, све до избијања рата. Живи у Београду.

НОЋНИ ГОВОР
Скупи нас Свети Василије
расуте растурене
од мораче до рашке
од сврка до срема
Исти смо a већ се не познајемо
изгубљени на земљи
међу брдима међу горама
међу зверима
међу безнађима
Скупи нас
расуте
растурене
Исти смо a већ се не познајемо
изгубљени на земљи
тамни и нагли
мудри
и несрећни
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Јован Н. ИВАНОВИЋ (1941)
Рођен у Доњем Чаглићу код Пакраца. Ниже разреде основне
школе завршио у Горњој Трнави, недалеко од Окучана, а више у Дарувару. Петоразредну учитељску школу похађао у Крижевцима. Студије
југословенске књижевности дипломирао на Филолошком факултету у
Београду, где је завршио и последипломске. Радио је у Тузли од 1967. до
1992. године, када је избегао у Београд.

НИ ТАМО, НИ ОВАМО
Ако Адам Загајевски има свој град
и над њим, и над Пољском,
свој страх
а шта ја имам сад? –
имам туђи град
разоружану заставу
изгубљени крајолик
нестале људе
шупљину у задну срца
копље без врха
тужну завичајну слику
на споменику покланих
у Јасеновцу
огромно “U” и поруку
“Ubij Srbina!” –
па шта сад?!
ни тамо, ни овамо
туђ себи
овако оробљен.
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Ипак има нешто тјешитељно
у ријечима Загајевског:
он сугерише, наиме, корак
тих и лаган
(не каже да ли у свему и поваздан?!)
предлаже да одложимо
“прерани додир тајне”,
онај који одводи на низбрдицу
у говор са собом
без гласа.
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ОДРОЊЕНИ
Коријенимо се у расједу кама
у танком наносу земље,
то усуд је наш граничарски
на плитки расплод
у журби просуто сјеме,
ничемо на клизишту
попут жукве
под ногама нам стинута магма
на младо тјеме
земља дише
кућа нам насељена тим жаром
цвокотом у дрхтав расан
муљовне зоре.
Нујно је овдје у Очевини
црнина навире на очи,
овдје смо скорене усне
млијеко нам узвијено.
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Милан МИЛИШИЋ (1941–1991)
Рођен у Дубровнику. Школовао се у родном граду и Београду,
где је 1967. године дипломирао светску књижевност на Филолошком
факултету. У Лондону је боравио до 1970. Живећи у Дубровнику
био је гостујући предавач у Америци. Погинуо је у свом стану током
бомбардовања Дубровника.

КОГА НЕМА
Кога није – без њега се може
И суздржаност – чија је већа?
Прах се одсуства његовог таложи
У тих сталактит ил у стећак
Кога нема – бришу му се стопе
Празни минути његов простор пуне
Ко пахуљице снијежне, топле
Прозор напуштене собе
Кога нема – гдје сад корача
Над којом спором водом снатри
Лице његово – промијењено лице спавача
И у имену му слова саплет
Гдје му трагови престају – не зна се
Тако ни росе стисак грани
А поређује га ко не умије
Од назочности његове да се брани.
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НЕ ЛИЈЕЖИ У ПОСТЕЉУ
Клони се постеље
К’о рочишта врагова
Не тражи одмора
Док траје обнова.
Не лијежи у постељу
Уз жену младу, стару
Бритва је у мадрацу
Филистејци су у ормару!
Избјегавај постељу
Не дај се Хипносовој варци
Кревет је педерска замисао
Да се свладају мушкарци.
Легнеш к’о Илир
А пробудиш се хеленизиран
Потурчен, покрштен, прекрштен
за дом спреман! Уписан! Уписан.
Повезат ћеш у сну ствари
А за то одводе у судницу
Пожалит ћеш се у јастук
Затворит ће те у лудницу
Не прилез’ ни на отоман
Испит ту чека срамотан
Тешко је бити комотан
А усправан. И самотан.
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Између запада и истока
Јал своју крупу меље
Између матернице и земље
Клони се, јуначе, постеље!
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Мићо ЈЕЛИЋ ГРНОВИЋ (1942)
Рођен у Јасеновчанима на Банији. Основну школу похађао у
Папићима, Суњи и Руми, а гимназију у Сиску. Завршио југословенску
књижевност на Филозофском факултету у Загребу. Боравио у Белом
Манастиру, данас живи у Владимировцима код Шапца.

НАРИЦАЊЕ СРПСКОГ ПЈЕСНИКА
ЗА ЖРТВЕНИМ ЈАЊЕТОМ,
КРАЈИНОМ,
АВГУСТА ПО ХРИСТУ ХИЉАДУ
ДЕВЕТ СТОТИНА ДЕВЕДЕСЕТ ПЕТЕ
ГОДИНЕ У КОЛОНИ ИЗГНАНИХ
СРБА КРАЈИНСКИХ
Крајино моја
моја судбино
ко ли ми те
из њедара оте
Ко ли ми те одаде
Ко ли ми те издаде
Ко ли ми те предаде
О Боже превелики ли си
у Твоје Име ватре ложе
са прага свога
са прага српскога
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Са прага свакога
траже некога
па макар и јединога
Јединице сестрице
Крајинице љепотице
од сестара тебе из њедара
узет хоће
Премлада си
у петој си
Грешни јесмо
ни Богу те не дамо
Ал и Господ понајљепше воли
још неумрлој
спровод се припреми
Због љепоте и твог стаса
Земљу куглу
народ твој
пет-пут опаса
Нема цвијећа сем сузице
за кићење твоје
У Србију тебе носе
а у пратњи у претужној
Први Медак
а Почитељ затим
у колони дугој
српски барјак
као Арсеније
тужни Чарнојевић
не на коњу
већ на тенку носе
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муницију Плашки вуче
Кореница са Плитвица
воду граби
да умије сузне очи
да усташа негдје
не заскочи
Ни Книн птице грабљивице
не спречише да заплаче
у колони тужној
мога рода српскога народа
Носимо ти милодаре
на наш олтар српски тужни
мислећ притом
да је санак ружни
Неко вуче приколицу
и у њој дјечицу
неко прасе
а неко псетанце уза се
неко лонац
неко косу
а сви Срби у очима росу
неко замрзивач
а неко покривач
нико не зна зашто узе
у очима стално сузе
Куд идемо камо ћемо
још си жива наша мила
о видари, о љекари
специјалци српски гдје сте
Ондуд турци, отуд вуци
сами љути крволоци
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начињу ти живо тијело
у Топуском припремише опело
А у Србу и у Двору
још држимо часне страже
непријатељи наши
да нас не прегазе
Ал немају срца они
засуше нас авиони
Није штета љепотице света
јер је жртва наша страшна
и колона наша часна
Већ смо дали што имали
неко сина неко свата
неко оца неко брата
свако дао што имао
неко мајку неко снајку
о сестрице Крајинице
само да нам ти преживиш
Понијети нисмо
некретнине могли
ни гробове ни часне крстове
ни волове ни славске столове
од претешког нашег јада
сестрице премлада
Не стижемо ни крајпуташ
ни умрлим нити погинулим
подигнути
ђе сванути ђе ли омркнути
Тешка пута рано љута
загушени, затрпани живи
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нит станице нит болнице
нити воде нити хлада
Љепотице наша млада
што имали за те дали
уздали се да одрастеш
уздали се у те ране љуте
Ти стасати ми имати
ми плакати а теби пјевати
Ко те даде
ко ли те предаде
Нас да узе а тебе остави
тај у вјечној живио би слави
Од Обровца од Бенковца
због даљине због мрклине
да л ће ико моћи стићи
Од Дрниша оловна нам киша
од Грачаца љута бола од топова
а од Глине љуте псине
хаубице изнад Костајнице
од Петриње дивље свиње
узораше преораше
а у села чују се опела
Све док пушка метак пуца
чујем твоје срце куца
ђе си сада вило Равијојло
да набереш по Мирочу траве
да оживиш препукла нам срца
из папрати бери влати душу јој поврати
Крајиници милој нам сестрици
ЗАМРЛА ЈЕ САМО – ЗНАМО
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О Крајино наша попудбино
нит стигосмо
нит остадосмо
БОЖЕ СИЂИ
ПА НАС ВИДИ
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САМОТНИК
Да ми je гледати овршке сувих шљива и
осјећати да волим доступно
Све буре у себи треба преспавати
Немоћ je дивна
Скрхан сам што волим овршке сувих шљива
Немоћ je дивна jep ништа не могу против
устројености мириса и трава и
свијета овога
Мами ме љепота a ja сам немоћан
Знам сутра ће бити друкчије
али ja једино и увијек
живим у садашњости
Ниједан воз не иде вечерас на моју Банију
Како ћу до сутра преживјети
без овршака сувих шљива
О како
О што ћу без овршака
Једини они су усамљенији
и крхкији од мене
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Радомир СТОЈАНОВИЋ (1942)
Рођен у Трешњеву код Берана. Дуго учитељевао по селима Косова и Метохије. Радио као књижар и уредник у Приштини до изгона
1999. године. Живи у Београду.

ЈУТРО
Ово јутро није у складу
ca мојом надом
Фењер се није вратио
из поскитаног племена
Натмурени дане
опрости што се нијесам одрекао смијеха
истино, немој да те сувише гане
мој случај
Опростите извјесности
што знам куда води овај пут
и како дише
разапета кошуља завичаја
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ИСПРАЋАЈ
Ми нијесмо испратили мајку
ено je и сад у пољу
у рукама држи земљу
од које смо створени
Она дубоко у шуми
скупља гране
да огреје наше ријечи
прозебле и похаране
Она прва прелази пут
не избјегавајући опасности
Док грли плач свога тијела
претвара се у свијећу
што сама себе пали
Траве преносе глас
о њеном доласку
Њој се на путу гуја умиљава
у њеном оку ноће звијезде
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КОМСКА НЕСАНИЦА
Планина Ком има чари васељене
претаче свитања, уштапе и мене
Кроз његове снове и кроз свако слово
звече леденице чује се Косово
Гледа на дом да га од самоће спасе
па таласе Лима прелива у гласе
Видик му допире до Косовског збора
Разгони гавране, вукове од тора
Не брине га ни што постадосмо жртве
и што нас и даље убијају мртве
Што скрнаве гробља, очни вид и њиве
поља небозарна и цвет у одиве
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Шпиро МАТИЈЕВИЋ (1943–1993)
Рођен у Колашцу код Книна, где је завршио два разреда основне школе. Из Буковице 1953. године преселио у Сремске Лазе код
Винковаца. Основну школу завршио у Слаковцима, средњу економску
у Винковцима. Дипломирао српскохрватски језик на Педагошкој академији у Осијеку, а потом и на Филозофском факултету у Задру. Сели
се 1971. године у Лукавац код Тузле. Магистрирао и докторирао на
Филозофском факултету у Сарајеву. У покушају да се 1993. године избави из Тузле, заједно са сином, страдао.

ХИМНА
Боже мој, рани и позни,
узданицо и веселниче,
искро и предводниче,
прими ме у своје краљевство,
подари ми одмориште,
завиј ме у булку и тканицу,
удјени у тишину,
припитоми моје ране дугоболне,
не остављај ме печална
у осами и грози.
И немам дома,
ни поља,
ни врта,
ни кораља.
Ти си ознака и стјециште,
извор и увор,
смисао и језгриште,
сјај и узданиште.
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Боже, незнани а чујни,
зрако из непомака,
тестамент је намочен
у крви и молитви.
Теби завјештам тијело,
и дух, и наде, и поразе.
Рођен на клизишту,
потписујем се вијенцем
од крхотина и језе.

92

ДАЉИНА
Тамо
гдје се предиво ноћно
над кршем
вије,
тамо
гдје и камен
учи
језик трпње,
тамо
давни дјечак
ослушкује
вријеме.
Тамо је
лијепа
свака јадиковка.
Тамо
гдје мене више
нема.

93

ПРКОСНИЦИ
Пркосници цестом ходе
црно рубље по ливадама
разапињу
Вријеме је помора
мртве равницом
провозе
Ноћу
из крша допире
тугованка
Над колијевкама
свиће
мртва зора
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Ружица КОМАР (1944)
Рођена у Баљцима код Билеће, где је учила основну школу и
гимназију. Завршила студије историје југословенске књижевности и
српскохрватског језика на Филозофском факултету у Сарајеву. До 1992.
године радила у Сарајеву, а потом избегла у Билећу, где данас живи.

ВАТРА
Ha друму ложиш мисао иза трепавица
У јези изгнаничке колоне до небеског плафона
Ложиш да се промрзли окријепе
Са слике прастаре дозиваш илузије љубавне
Искри камен о камен из додира
Јасно да род нема интереса за изгнаника
Босоногом нема новчића из ципела
Крив je што je умакао из сулуде пуцњаве
У крчми космичкој крива вага наплаћује
Свирачи свирају за олово и златнике
Користољубиви не траже другачије мелодије
Жедни љубави забасају кроз минске замке
Бјеже од паљевине и себе
Лијече име дана чашама празне сумње
Одлазе и долазе сјенке из тачки магме
Кораци први и задњи ломе младице
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Мисао из скока срне спасава жар пропланка
Цвијет из трња халуцинира
Сунчевим очима прелијева дугине боје
Цвили на друму мило псетенце
Поздравља зима босе стопе и ватру сунчевог срца.
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КАМЕН У МАГЛИ
У магли камен уза зид неког круга
Камен или човјек бачен из бијега
Бијег од себе нема излаза
У кругу људождерског усуда
Плаче небо од топовских јаука
Из огња предпотопне ноћи дијете помоћ зове
Прозоре ломе уз бор иза брезе
Срце мајчино моли из дубина земље
Моли за пејсаже да умичу пожарима
Моли гране да пупе прољећима
Моли да сунчане стране заклоне од удара
Моли за истине које открива камен из магле,
Слово дјечије најављује лађе за надошле воде,
Мисао из сна расте са каменог јастука,
У радости камен у магли назире своје име.

97

Милош КОРДИЋ (1944)
Рођен у Комоговини на Банији, основну школу учио у Јошавици, Комоговини и Петрињи. Завршио учитељску школу и дипломирао на
Педагошкој академији у Петрињи. Новинарство студирао на Факултету
политичких наука у Загребу. Живи у Београду.

ЈЕСЕН НА БАНИЈИ
Јесен на Банији плови изнад воћњака, кроз облаке,
подиже куће, чини село зависним од руже опаких
вјетрова које сама, пред кишу, измишља. Наше стоке
ни на цртежима нема. Из сувих ђубреница човјекову
околину гуше автика и штаваљ, око тараба зрелом
кукољу пуцају сјеменке налик на бомбе: то као да ће
опет исти онај или њему можда неки опасно сличан
рат. Јесен је од Михољског љета сва тамна, изрезана
на црно, без бијелог, пуних уста покислог људског
перја; ма гдје да је одбачено њено одвратно рухо,
она је ту. Од ријечи до ријечи мирише на угњиле
крушке, има снагу, има срце да истраје. Толико јој
тога кроз облаке хуји, као кроз село по коме кисну
трагови оних који су прогнани: сад све вене и опада;
за такву јесен на Банији туга је и птица која јој пјева.
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НА ПОСЉЕДЊОЈ СЛИЦИ
1
Кроз кућу из које су нас истјерали расте ивик-шума.
Расту и шире се крила птица за лет до наше смрти.
Снијег нас сипа на пустош, вија сметове и вјечност,
без суза. Земља глина и даље крвари кроз цријеп
и циглу, из наших избачених књига ничу ђубришта.
2
Шуми је дан ноћ, поноћ је њено меко, дрхтеће срце.
Вијоре заставе, свјетло не траје дуго: можемо да га
и кроз магле својих изгубљених даљина препознамо.
3
Кроз кућу из које су нас истјерали расту и слике
наше крсне славе. Свети Ђорђе убија исту ону аждају
коју вјековима по свим крстовима овога свијета убија,
а никако да је копљем наше руке у својој руци и убије.
4
Само је ноћ са срцем од кога је све даљи ивик што
кроз душу наше куће расте. Кроз грум глине како
и сад преко прага цркве крвари. Док из дима и даље
на пустош сипа чађав снијег нашег сивог предвечерја.
И ива се кроз кућу из које су нас истјерали види. И крв
аждаје на посљедњој слици на којој се и без нас убија.
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У КОРИЈЕНУ КРВИ
Нема ме више овдје, све сам ту већ био
Над Зринском гором виноград ме роди
Заузет je цвијет из ког сам тебе пио
Нема ме више овдје, други ме неко води
Често се у срцу мијешају магнети
Мјесечеве мијене и наде без милости
Понора свога ко ће да се сјети
Кад нам врате једном и муње и кости
Будућност je у мени налик на зору
Сунце ме слаже у снопове и вино
У угаљ моје крви и вјетар око коже
Нема ме више овдје, други ме сад ору
Кроз огањ ријечи метеор je мино
И птице ко звијезде у крви се множе
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ПРИПАДАЊЕ
Рођен сам да припадам онима који ће једном нестати.
Рођен сам да припадам Етрурцима са Фрушке горе,
даждевњацима Тоскане, да сумњам у све што ће бити
сутра, а за данас да је на столу кора хљеба с парчетом
козјег сира. Да ли ће се и моје нестајање с њима десити
на Тјенанмену, на Јелисејским пољима или на Црвеном
тргу, свеједно. Никад ми није било јасно шта ми радимо
ту гдје сам рођен. Ту, гдје се у Цркви Светога Фрање,
пуној као шипак коштица, проповиједа убијање нас
који смо рођени ту, а нисмо Римљани – Етрурци смо.
За чије сам ја то обрнуто царство небеско рођен ту
па морам да припадам онима који ће једном нестати?
Због чега се ту режу ноћи, поле дани, на мрциништа се
одвозе крваве наше кости, ужасан се шири смрад, жедни
гдје скапавају од глади, а гладни од жеђи? Рођен сам да,
кад ме ухвате, не будем ни зрно мака, ни његова боја,
ни лептир на цвату штавља што расте уз пут за никуд.
Рођен сам да припадам онима који не само што ће
једном нестати, него никад више они неће ни пјевати.
Кад све буде мрак без пчела онима који ће сами себи
на зло остати. Кад не будемо никад више једни другима
цртали ни стријеле ни лукове по пећинама било чије
Фрушке горе, било чије Алтамире: са срнама како скачу.
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Бошко ЛОМОВИЋ (1944)
Рођен у Брезни на обронку планине Сувобор. У родном селу и
у Горњим Бањанима учио осмолетку. Живео и у селу Бершићи. Средњу
економску школу завршио у Горњем Милановцу. Дипломирао на Вишој
педагошкој школи, а потом на Филолошком факултету у Београду. Живео
и радио у Брчком и Мајданпеку, а онда поново у Брчком од 1976. до 1993.
године. Данас живи у Горњем Милановцу.

НОМАД
Растанак је сестра смрти.
Мријем, иза мојих стопа
Уплакана бреза бијела,
Не види се суза њена –
Предубок је брезин плач.
Кућа топла к’о бешика,
У мŷку је скамењена.
Врхом испод самог неба
Опрашта се трепетљика.
Друм дугачак и каменит.
Стало сунце, стао облак.
Осврћем се к’о крадљивац:
Топла јесен сни у вријесу,
У авлију тоне оџак,
Сваки нови срца куцај
Нов непребол, нови грцај,
Сваки корак јадиковка –
Село моје, мој удесу!
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Стискам зубе да сачувам
Под језиком древне ријечи:
Рало, мучањ, подложници,
Паспаљ, кућер, дјеверуша,
Љути спориш који лијечи,
Самарица, ведро, сепет,
Зденац, витло и трлица,
Задушнице, наћве, трло
И са трла звона клепет…
Да, када се једном скрасим,
Не останем, моја пјесмо,
Ни на небу ни на земљи –
Носим разбој и вериге,
Крстоноше и повјесмо,
Носим жуте проје грумен,
Три Јерарха и кандило
Да саградим, кад застанем,
Стреху врапцу – да не умрем.
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ГОРКА ПЈЕСМА
Овдје је крв,
Овдје је јад,
Овдје и камен грца.
Јесмо ли твоја
Пасторчад
Ил’ дјеца твога срца?
Смијех нам је шкргут, види се –
Европо, мајко, стиди се!
Овдје је огањ,
Овдје је студ,
Овдје су Харон, Стикс и Ад.
На врело гвожђе
Врелу груд
И кост на кост, глад на глад.
С Божијег трона види се –
Европо, мајко, стиди се!
Овдје се не спи
Нити сни,
Овдје горе вода и кâм.
Около нас су
Вуци и пси,
У кругу ми и Бог сам.
А ти нестала, види се –
Европо, мајко, стиди се!
Овдје се леде
Видик и стих,
Овдје је живот пука ствар.
У нама згасли
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И бол и крик,
Нову клетву говори цар.
Ко смо и шта смо, види се –
Европо, мајко, стиди се!
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Мирослав КРАЉАЧИЋ (1945-2005)
Рођен у Трси под Дурмитором. У родном месту завршио основну школу, а у Сарајеву гимназију и студије рускога језика. Од 1992. до
1995. године био је заточен у логору у Сарајеву. После рата живео и радио у Билећи. Сахрањен је у родној Пиви.

МРАКОВИНА
Хладно, али опет хлади,
прелиставаш празне дане.
Наде има и у нади,
чекаш јутро да осване.
Ноћ предуга, од катрана,
мраковина, мрак у зјени.
Само да је парче дана
да у оку озелени!
И ово ће парче ноћи
прошлост бити, јер ће проћи.
Хладно, али опет хлади,
сопствена те стеже кожа.
Слушаш како срце ради
тика-така преко ножа.

106

РУШЕВИНА
Из дубине тутњи нека
непогода – земљу гура.
Наде нема ни за лијека
за човјека, за костура.
Запретано све у зјени,
без немоћи и без наде,
сањам како сад и мени
без темеља кућу граде.
Плетенице муња плете,
преко леђа траг оставља,
из очију свици лете,
сањаш, нико се не јавља.
У сну нека сила гура
рушевину од костура.
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Никола СТРАЈНИЋ (1945)
Рођен у Поповцу код Белог Манастира. Филозофију и југославистику дипломирао у Загребу. До 1991. године радио на Педагошком
факултету у Осијеку. Избегао у Сремске Карловце. Ради на Филозофском факултету у Новом Саду.

OTKAKO СУ СЕ ПОНОЋИЛИ ДАНИ
Откако су се поноћили дани
светлост се повлачи без трага без стопе
зрака с лица твог
Без шума боли
без оног сетног броша успомена
што сенчи пут му а душу му
леди
Светлост за собом оставља брежуљке
увелог лисја радости и дрхтај
жеље што попут звука разлаже се
тихо од југа до севера срца
Откако су се поноћили дани
сваки се делић трајања твог збива
и прије свога суђенога трена
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Никола КОРИЦА (1946)
Рођен у Малом Градцу код Глине. Учитељску школу завршио
Петрињи, а Вишу педагошку у Ужицу. Дипломирао српскохрватски језик
и југословенске књижевности на Филозофском факултету у Загребу. Од
1995. године живи у Србији, у Крњешевцима код Старе Пазове.

ЗАЈЕДНО С ПИЈЕСКОМ
Нигдје нисам могао наћи
Бар сличне мрвице успомена
Koje би ме тако тјешиле
Kao пјесма твојих тражења
У мојој шаци
Заједно с пијеском
Покоја суза издајица
Крадом се накупља
У крајичку ока
А онда
У трену прхне
Преко лица
Kao тица
У
Сутон
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ОКСИДАЦИЈА ВРЕМЕНА
Прониче премаљеће испод сувог грања
Ja стојим
И зарастам у коров
Непомичан погнуте главе
Kao капула лука преломљеног струка
Сједим
Презорјева прољеће сушом
И сушицом ожућено
Ja лежим
У корову неораних њива
Прелетје нека тица
И посере ми се на главу
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Стеван ТОНТИЋ (1946)
Рођен у Грдановцима код Санског Моста. Школовао се у Санском Мосту и Приједору. Студије филозофије и социологије завршио у
Сарајеву из којег се избавља 1993. године и одлази у Немачку. Поново
се враћа у Сарајево 2001. Коначно га напушта 2014. године и долази да
живи у Нови Сад.

ИСПОВИЈЕСТ ЕГЗИЛАНТА
Иако не знам ни како ни рашта,
вучем се свијетом, дишем, гледам,
о миру још брбљам и распредам
сред свеколиког убилаштва –
грешком жив, свједок – ко то прашта?
С непријатељем за сто сједам!?
Проклет бићу у кољена седам.
И преживјети и живот дати –
све мирише даром подлаштва.
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СОБА У БЕРЛИНУ
Гвоздени кревет. Ормар. Лавабо.
Сто. Пепељара. Један Рилке. Затим
Њемачка и српска или хрватска Граматика.
И ја што језике, жив, не могу да схватим.
На зиду сам окачио Белог анђела
из Милешеве. Тај анђео у Берлину!
У ноћи он ту бди. И слободно виси.
Изјутра ми га строги људи скину.
На тајној вечери: француски сир, пруско месо.
Нож ми отац мајсторски набруси.
Крв је обрисана. Кључ је у брави.
Фашисти су легли. Ију и пију дуси.
На програму рат. Лијепе умјетности. Поноћне вијести.
Плусквамперфекат. Футур. Строп се врти.
Ваља попити још ово пиво, Боже.
И срушити животињу-себе. И урликати. И мрти.
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ОДИСЕЈ ПЕНЕЛОПИ
За С.
Не знам, краљице моја, нити жив зна
да л` смиловаће се бози теби и мужу твоме,
да најзад жуђене се, твоје обале докопа,
патрљак весла, главу спусти ти у крило.
Још сам при памети, ал` понестаје досјетки
којима бих доскочио силама безумним.
Море je све бјешње, за другове се бојим,
ипак, стрпи се, покрова ми још не ткај,
тих ће се крпа наћи, само ли Итаку нађем;
Одисеју и покров од пјене стоји.
Знам, златнорука, од разбоја сад живиш,
нови краљ, тиранин, не да ти плату.
Слутим да и најљепше исткане снове
крчмиш на тргу, зле богове кривиш...
Калипсо још тврди: Итака у рату!
Чувај се тих лажова и разбојника,
не просца – јаче ли од мене воли.
А муж твој музици Сирена одоли!
Кирка ме замало у свињу не обрати.
Ал` проћи ћу и најгрђе звијери ликом,
само да се теби, доме мој, вратим,
да, познав ме, кликнеш: Краљ мој! НИКО!
Ти си сва Итака за којом ja жудим,
Итако моја, краљевство je – дим!
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ЛИЈЕП JE ОВО ГРАД
Лијеп je ово град, био и јесте.
Још ти се понеки радују људи,
иако се браниш јер срце полуди.
Лијепе у црно завијене невјесте.
Лијеп je ово град, пун светог бола,
свјежих хумки и плаћених разбојника
у држави без суда и законика.
Живјети овдје, велика je школа.
Лијеп je ово град, легенди препун,
умјетника глади, тихих инвалида.
Ране им између четири зида
обасјава леден мјесечев чун.
2009.
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Мићо ЦВИЈЕТИЋ (1946)
Рођен у Кушлату код Фоче. Након основне школе у Заваиту и
Челебићима, учитељску школу завршио у Фочи. Студије на групи историја југословенских књижевности и српскохрватски језик завршио на
Филозофском факултету у Сарајеву, где је и магистрирао. Докторирао је
на Филолошком факултету у Београду 1989. Из Сарајева дошао у Београд
1992. године.

ПОВЕСТ О БИБЛИОТЕЦИ
Када присилно оставих дом и мој библиотечки врт,
и кренух из куће у свет, неизвесно и спасоносно,
сасвим се промени мој однос према књигама,
бесценом благу у којем се сабирала и обликовала
подношљивија деоница једног људског века,
од раних школских дана до сарајевског сумрака;
почев од награда за успехе у учењу и владању,
до књига стицаних у младалачком и зрелијем добу;
с понеким љубавним даром или од аутора, с посветом;
у оно време писци и књиге били су на већој цени,
није се оволико, као данас, објављивало и поклањало.
Највећи број сам куповао, бирао својом руком,
свака оверавана личним печатом: обавезним
потписом, местом, датумом и годином у поседу;
свака имала посебно место, увек доступно оку и руци;
кад бих понеку зајмио, бринуо да не буде посвојена,
да је позајмљивач правовремено власнику врати.
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Када сам у страшном ратном вихору остављао дом,
од силних књига из сарајевске рајске библиотеке,
с торбом на рамену и главом у торби, јединим иметком,
у избегличком пртљагу било је места само за Библију,
и шифровану свеску, дневник људске несреће;
све остало је унапред урачунато у коначне губитке.
Наук о постанку и судбини човека и света:
Свето писмо Старог и Новог завјета, у славном,
Даничићевом и Вуковом преводу, купљено давно
у црквеној књижари, у близини храма Светог Марка;
старинско издање београдског Библијског друштва,
са обавезним потписом власника и подацима
о месту и времену набавке: Београд, 6. II 1978.
Бејаше то најважнија, чинило ми се, судња књига,
коју сам, уз још понеку, примерену оним тренуцима,
данима и ноћима, кроз три претешка годишња доба,
у страховима и осамама, први пут у целости прочитао,
схватио наук и густо подвлачио поруке свевремене.
Дознах касније, многе су књиге нестале у пламену,
али, вероватно, само одређене на ломачи, из хира и беса
на њиховог опаког аутора; већином су невољницима
служиле као огрев, у љутим ратним сарајевским зимама;
неке завршиле и на улици, сведочи ми блиски пријатељ,
препродаване за багателну цену; тако је, случајно, дошао
у посед две моје књиге, потпис му открио првог власника.
И након губитка оног блага од неколико хиљада књига,
цела библиотека поново је прошла кроз руке, по природи
дугогодишњег уредничког посла и дарова од писаца,
али је занавек нестала она првотна глад за поседовањем;
сасвим ретку купим, ниједну више не потписујем,
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а ни до оних које је исписала властита рука,
утиснути ум и цела душа, превише не држим.
Поново нараста велико брдо, непрегледна ризница књига,
али се изгубљено не може даровима надокнадити;
у бесудној земљи човек на губитке сасвим оглуви,
временом их прихвати као насушну, богомдану твар.
Тешим се: шта је моја кућна сарајевска библиотека
у односу на нетрагом нестале, баснословне и митске,
мој мали-велики губитак, у односу на губитке света,
од непоновљиве александријске до српске, београдске.
Кад бих опет морао некуд да бежим, оставим све,
поново бих у пртљагу понео само једно, једино,
из сарајевске библиотеке исто дело: Библију,
велику и највећу, вечну Књигу – као могућу утеху
и надокнаду за цео један уништени људски живот.
Ако је и то за утеху:
Горе на небу, рај је једна
велика библиотека.
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СПАСОНОСНИ БРОД
1.
Само наивни, којима си и сам припадао,
повероваше да би се могло десити чудо;
кад се васцела земља у крви распадала,
показала се трагичном залудна нада,
да ће најгоре, можда, поред нас проћи,
остати мирно Сарајево и мирна Босна.
Склонише се на време из земље и града
они који у ову заблуду не повероваше,
нису сањали бајке, мислили на губитке.
Нађе се, лакомислено, у чељусти нечастивог,
заточеник, безмало, три пуна годишња доба,
сам, самцат, у пустом стану, вечној зими,
у невремену дању и ноћу, у црној рупи,
са чежњом за својима и жудњом за слободом.
2.
Ретко се од смртног страха оглашаваху и птице,
само би повремено кружиле над градом;
залуд си гутао мудре поуке из древних књига,
прекасно се опомињао давних Андрићевих речи:
и градски часовници откуцавају различито време.
У односу на наше мале и бедне животе,
припадати Јеврејима било је спасоносно,
уживати милост код свих зараћених страна;
или с неким од њиховог рода у крвној вези,
у ближем или даљем сродству, па и бочном,
пријатељ твога пријатеља, у безумном времену.
Неки су трагали за било каквим далеким коренима,
да би се поново вратили у крило изабраног народа
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и ухватили се за сламку, укрцали на усидрени брод,
пред Јеврејском заједницом, на левој обали Миљацке,
превози невољне путнике, месечно, само у једном смеру.
У сенци парадокса, трагични библијски страдалници,
којима у страшном погрому ни Господ није помогао,
бејаху срећницима, готово последњи, без мита спасиоци.
3.
Кад си, у све и сваког, био изгубио и сваку наду,
указало се спасоносно, анђеоска Данилова рука:
кришом у конвој, на свој ризик, као слепи путник,
без некаквих дозвола и папира, од ратних власти.
Било је рано јутро, новембарски дан леп и сетан,
са стрепњом и зебњом на јеврејској лађи спаса;
у себи се помоли, да и овај титаник не потоне.
Занавек си упамтио, какви су вас погледи испраћали,
и ниси пожелео да се икад натраг вратиш,
већ да отпловиш негде далеко, далеко, далеко.
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Милош БАЈИЋ (1947)
Рођен у Великој Градуси на Банији, где је учио основну школу.
Гимназију и педагошку академију завршио у Петрињи. До 1991. године,
учитељевао у Горњем Јаворју код Двора на Уни. Од 1991. до 1994. године
радио у Панчеву. Живи у Београду.

БЕЗ ЗВУКА И ЗВОНА
Ништа није остало
од малог и великог звона,
звук не разгони страх од смрти,
живих душа више нема,
у њиви нема плуга,
звијезде свјетлуцају,
нико се не јавља са цинтора.
Нема звука,
на звоник се доселио тежак облак,
душу моју некуд носи ова вода,
било би добро, бар са грана,
да се чује сова.
Кружим по крају, неколико дана,
у посуди времена плутам,
све се надам
да ћу пронаћи звона,
угледати
драге људе са цинтора.
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ПОСЛИЈЕ ДЕСЕТ ГОДИНА
Ушао сам у двориште,
застао пред кућом,
себе сам тражио,
(и нашао),
на врата, на прозоре,
нисам куцао
(нема их).
Узлетио сам до простора птица:
бројим колико је залазака сунца прошло,
колико бујица потоком протекло.
Осим мене никог другог нема,
из базена изникнуло дрво,
у каменолому клупка змија на сунцу.
Знам поуздано, тамо,
тамо и тамо сам био,
из скровишта ми се није
нигдје одлазило.
Одозго, драго брдо се види,
благ га вјетар
рукама мојим грли,
тражим ону коју волим,
не знам шта је са њом,
нема ни оних
што су за све ово криви.
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Младен Срђан ВОЛАРЕВИЋ (1947)
Рођен у Буковићу код Бенковца, у Северној Далмацији. Школовао се у Београду, студирао филозофију. Живи у Београду.

ПАЛОМ СРПСКОМ РАТНИКУ
У ОСЛОБОДИЛАЧКОМ РАТУ
1991. ГОДИНЕ НА БОЈИШТУ
У РАВНИМ КОТАРИМА
Ти више никад чути нећеш хук љуте буре
бачене с голих висова сурог Велебита
и више никад видети квргаво стабло бајама
сред своје авлије покривене каменим плочама.
Све своје послове на време си завршио:
стари виноград окопао, маслине поткресао,
поправио камену ограду уз врт више јаруге
и сасвим нови крачун на капију ставио.
На овом свету ти више немаш шта да радиш:
сада си и Велебит и бура, виноград и маслина:
у опојном мирису, у заносном шуму бора,
сада си неизрециво и довека: отаџбина.
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РЕЧИ СТЕФАНА ЛАЗАРЕВИЋА
(1389 – 1427)

Бог је љубав.
У сузи уцвељене жене,
на длану ратника у мачу,
у грому који нема очи,
у чељусти вука,
ал и на згаришту какве куће,
на прагу иза затворених врата,
у празном зрцалу,
на путу што води у беспуће
и путу којег нема,
у завичају,
у новцу
Бог је љубав.
Лика који не може да се запамти
и лика који се мења а остаје исти
Бог је љубав.
Данас већи него сутра,
а сутра мањи него јуче;
вазда ближи другом него себи.
Сатире једно, рађа двоје,
у имену трећег
Бог је љубав.
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Душан ЂАКОВИЋ (1947)
Рођен у Могорићу код Госпића. Основну и средњу школу учио у
завичају. Завршио Филолошки факултет у Београду, смер српски језик и
књижевност. Магистарске студије похађао на Филозофском факултету у
Задру. Боравио и радио у Госпићу. Живи у Београду.

ТРЕПЕТ ДУШЕ
ДАХАТ НЕБЕСКОГА ЗВОНА
У јами сам наклан лежа, усред вријежа...
а тамо само невини људи и дјеца...
На отвору гротла преклан анђел лежа...
... Боже крив си... зашто ниси јеца.?!
Из дубине рова луда Јова без покрова...
... Рано, моја рано... ко је тебе клао...?
Преклан анђел шишта, у лудилу... ког сам звао...?
Само ћурлик сова, шклепет кости, свирај зова.
У бездну сам душе крио, нисам снио...
без крста, са три прста на грудима...
у паклу, међ кланим људима...
Боже... Зашто си ми душу оставио...?
Мати... сијају ли горе исте звијезде...?
Овдје тавни наше живе кости грију...
мјесто Сунца, сјени душе снију...
Нигдје цвијећа... само вјетри језде.
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НОШАХ ТЕ У НЕБЕСКЕ ЧАРДАКЕ
Опрости... мати моја, мојој злости
што лапат намријеше твојој старости...
То крвници теби отеше небесни двор,
мајчинско срце везаше у земни чвор.
Са крстом на грудима лутамо живи,
моћни га обретоше... а ми смо криви.
Клети нас, приви пепео прогнаних колона
и жмиждаву лућерну ко да је душа бона.
Сад пустују Косово, Лика, Далмација, Кордун, Банија,
Славонија, Барања, Срем... ко небесна бјежанија...
Кад бих могао рјети... у срцу те кријем,
из њега те вуци истргоше... зато мријем.
Опрости... синку што сада љуби небесна бедра
жудећи мајчинска... вилинска њедра...
Опрости... мати моја мојој јадној пјесан...
њу појем – чашу медне жучи за несан.
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Даринка ЈЕВРИЋ (1947–2007)
Рођена у Глођанима код Пећи у Метохији. Основно и средње
образовање стекла у Пећи, а књижевност студирала у Приштини. Током
бомбардовања Србије (Косова и Метохије), 1999. године, и после, остала
је да живи у Приштини. Тек пред смрт, дошла у Београд.

ПОСЛАЊЕ
Са
Сунчаног
Брега
Гледам у Сунчеве очи
Поспремам
Пећину
Свијета
Мати моја слијепа
Свевидећа
Приштина,
11. новембар 1999.
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СЛОБОДАРСКА
I
Па нек гори
нек гори под петом хромог војника лудило
мимоход бола на челу знамење
нечије руке камени ђердан вежу
вирови у очи тону и зрију јабуке
сјемени тужна невјеста јаловост
послије мртвих војника
модри анђео у сржи зове вјекује
вјерне га двојнице одају
и оне зелене бакље из мога и твога ока
и јесу и нијесу ватра
и јесу и нијесу отров
сабљо срца чији те вјетрови слуте
II
грлени залазимо у ријеч црвоточну
кад метак медитира
кад метак не зна у чијем челу да стане
низводно
у гробљу настањене ријечи убавије сунце љубе
младости ми
пребољећу голуба витог и воштану срж кипа
на рту добре наде горко биље цвјета
страх ме је
страх ме је за Каиновог сина
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ОД ТЕБЕ ДО МЕНЕ
од тебе до мене
очи везиље два бола свјетлости
јесен и опасности мудрости болују у мojoj глави
од тебе до мене
тихе арије понорница
ти моја оаза
ти крчаг сахарске воде
ти нож у грлу срне
ти лелек дурмиторски
ти jeceн мoja болесна
од тебе до мене
то не можеш описати нит псовком пребољети
ти враћање без повратка
ти минут на смрт осуђеног времена
ти бдење грудоболника
од тебе до мене
све што се порећи мора
глад
хлорофил вјечног биља
од тебе до мене
зла ти мисао ко Каину ум дојила
пештерске ти суше ране
злом летином
црним руном
као муња острошкога у чеони вртлог бдиле
од тебе до мене
дамари трава и земље
ти кост и коб срца
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ти мирис зелене шуме ти бол у крстима рудара
ти пожар у рафинерији нафте
ти лабуд
и мoja лабудска песма
од тебе до мене
ожиљци тишине крваре
од тебе до мене
стопе се са сјечивом боре
од тебе до мене
године
године
године

129

Момир ЛАЗИЋ (1947)
Рођен у Сарајеву. Боравио у Книну, Слуњу и Карловцу од 1990.
године, а после хапшења и затвора у Хрватској, током рата дошао у Београд. Живи на Фрушкој гори.

ЗАВИЧАЈ
Крвава рана,
лобања
на колац набијена,
зачеће дјевице
и све испочетка.
12-13. август 1995.

БОЛ
Све што вјетар
разнесе
бол скупи
у зрно бисера.
16. август 1995.
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Милан МИРИЋ (1947–2013)
Рођен у Љубљани. У Петрињи завршио основу и средњу школу,
а вишу саобраћајну у Загребу. У Петрињи живео до Олује, а од 1995. до
1998. у Пећи на Косову. Потом, кратко у Футогу. Од 1999. године живео
у Бору.

ВИНОГРАД У ГЛИНСКОЈ ПОЉАНИ
Кажем: добра виноградска земља, топла
у шаци, пуна пероноспоре и сјемена траве.
Преко ње мрав се успиње освијетљеном котом.
Жут и грбав на малој пирамиди жури у рукав.
Коријење незасито ураста у леђа.
Вртоглаво годовима обрће у врх питомог кестена.
Међу свирале. Ha ливаду пуну маслачака...
Капљући назад с поломљених грана носећи
лисне уши у грашцима зноја,
у мојим џеповима клијају чешњеви бијелог лука.
Ha танкој нити свиле паук се спусти низ жицу.
Пуче тишина правећи клатно. Дотрчавају птице.
До руба шуме засјецам пириком доњу усну.
Не причамо ништа. Немамо више о чему.
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ПЕТРИЊСКИ НОКТУРНО
Падају први септембарски
листови дивљег кестена
у парку.
Ja их знадем слушати.
Приносим
твојим рукама сребрни
пехар.
Вријеме je за жртву.
Само je корак до тебе.
Ти ћеш моћи видјети
мене.
Немој се одупријети крхотином,
која се угнијездила у око.
И у мом je ријека
стала.

132

НЕМИРНО ДИШЕ ТРАВА
Већ je јули.
Замеће се љешњак. Љељо.
У дворишту старом поврх крушке,
мјесец сјаји.
Разљевима.
Ситне су звијезде. Kao капи
росе.
Свјетлост je до мене стигла
хладна.
Растајемо се на раскршћу.
Одлазимо једно од другог.
Кроз завјесу кише.
Немирно дише трава.
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Мошо ОДАЛОВИЋ (1947)
Рођен у Старом Гроцком код Липљана. Школовао се у завичају
и Приштини, где је радио као новинар. Од 1999. године живи у Смедереву.

ЈЕСИ ЛИ ЗНАО ЦРЊАНСКОГ
Љубивоју Ршумовићу
Примакла се, Љубо, моја сеоба.
Вук Исакович коња ми кује.
Крећем ко лопов, ноћу у недоба,
Још само душу да препакујем.
Тешко je и пчели кад се сели.
Трмка кроз саће пустила жиле.
Хајде покушај небо пресели,
Чућеш како Влашићи цвиле.
Пресели одољен, храст, тополу,
Пренеси мравињак, поље и шеву.
Хоћу ли малу сеоску школу
Икада наћи у Смедереву?!
Чаша извора, нарамак шуме,
Пртина до тора, озебло јање.
Здрав био, Мошо! Како си, куме!
Хоће ли све у пакет да стане?
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Пакујем чини петлу под крило.
Глас полазника уз бадњак вежем.
Мајчине сузе (и очевих je било)
Биће у коферу – оном најтежем.
Нада мном гори луча микрокозма.
Световид звездано труње спаја.
Песник ћe своју снагу да спозна
Тек кад оде из Завичаја.
Низ Ибар моја Ситница тече;
Доћи ће тамо у твоје Дунаво.
Већ си je видео! Ma, шта ми рече!
Ал реци право – je ли ми здраво?
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Недељко БАБИЋ (1948)
Рођен у селу Лукавица код Милића. Школовао се у Милићима,
Бијељини и Бањој Луци. У Сарајеву студирао књижевност и радио до
1992. године. Живи у Београду и Милићима.

ИЗБЈЕГЛИЦЕ
Подбирамо туђе њиве,
граничимо шумску тугу,
само дјеца да преживе
трећу нашу смрт на југу.
Копамо се и у хљебу,
да нам лакше труну снови,
да би били на свом небу
сами себи прадједови.
Нас су крадом окотиле
праунуке минерала,
нагоркиње, епске виле.
Из подземног тавног вала
у сну су нас окачиле
на крикове са гусала.
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ДОК НОСИМО СВОЈЕ ГРОБОВЕ
Ми, овамо, вјечно на сахрани,
проносимо гробове још свјеже:
разгоне нас луди великани,
сад и наши мртви с нама бјеже.
Селимо се у Војничко Гробље,
грумен земље, родне сионице,
понијели смо да нас живе зобље
док теглимо задње саонице.
Јединце смо из гроба прерано
извели пред још живе војводе,
да одбране што je покопано.
A војводе, преко Страшне Воде,
љутнули се: Па шта вам сад фали,
јесу ли вам Мртви вечерали?
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ПУСТА ОКУЋНИЦА
сестрама Добрили и Здравки

Срце невремену стало на копито
да облачну срећу муњама нагизда,
било гдје да сијевне, у наше ће жито,
било гдје да роди, на срцу нам изда.
Одбјегли од куће, да нас не утруни
час који нас гања од зла до сутона,
кao задња клетва и сада се круни
у наше дјетињство малтер са плафона.
А пусте нам родне крчевине копне
тамо гдје се с Богом миловала мука,
љути коријен да се у слатки клас пропне.
А отац и мајка, два увела струка,
моле туђу руку силе претпотопне:
да им дода воде и да их окука.
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Тодор ДУТИНА (1948–2007)
Рођен у селу Орах између Билеће и Требиња. Основну школу и
гимназију завршио у Требињу. Дипломирао југословенску књижевност и
српскохрватски језик на Филозофском факултету у Сарајеву. Као лектор,
боравио у Украјини и Француској. Избегао из Сарајева на Пале 1992.
године. Од 1994. до 2001. године боравио у Москви и Женеви. Сахрањен
у Требињу.

ГЛУВА КУЋА
Наша je кућа од трпке сумње и неповерења.
Наша je кућа вазда у хладу и полутмини.
Наша je кућа сва од страха. Неокречена.
Наша je кућа у долини.
У нашој кући нема хљеба. Ни помирења
У нашој кући нема славе. Ни гостију.
У нашој кући нема соли. Ни светиња.
У нашој кући пелим пију.
Пред нашом кућом нема прага. Нити стаза.
Пред нашом кућом нема ораха-иконостаса.
Пред нашом кућом нема капије, нема паса.
Из наше куће не чујеш гласа.
О срећан je онај који нема дома.
Ни домаћег сјаја. Који ништа нема.
Чак ни завичаја.

139

ДОМ БЕЗ РАСКОВНИКА
Сву ноћ језицима палацају браве,
Густи челик точи слапове још гушће,
Између нас и Вукове траве
Скривено je ушће
Према ком идемо
Ради спаса главе.
У ноћ смо ушли потпуно неспремни,
Са мало љубави, па нас ноћи тлаче...
Побједник ће бити ко сачека јутро,
А да не заплаче.
Неспремни смо ушли у ову годину,
Са мало љубави, као и раније,
И то је разлог што нас опет тлаче
Неродице, суше
И отровне змије.
Неспремни смо ушли у ову годину,
Па нас глади тлаче...
Побједник ће бити ко сачека зиму,
А да не заплаче.
У живот смо ушли потпуно неспремни,
Са мало љубави, ко и они прије.
Иструлих предака понављамо грешке –
Коње водимо а идемо пјешке...
У сну пишемо своје историје...
Љубави нас тлаче,
Побједник ће бити ко сачека смрт,
А да не заплаче.
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Вукашин КОСТИЋ (1948)
Рођен у Горњем Сибовцу код Подујева. Школовао се у завичају.
Дипломирао на Филозофском факултету у Приштини, докторирао на
Филолошком факултету у Београду. Стручно се усавршавао у Москви
на Ломоносовљевом универзитету и Институту Пушкина. Ради и живи
у Нишу.

ПОТЕРА
Народу у збегу
Чутура изненада испаде
Месец се у потрагу
За посудом даде
Чутура над врбаком језди
Пуна моравске месечине
За њом свила кукуруза
С домаћинима одбегла у висине
Месец низ реку крену
Скривен у гранама врба
Нетремице воду осматра
И сенке заспалих Срба
Прекрсти се и у страху
У најдубљи вир зађе
Шајкачу пуну Мораваца
У муљу, под јовом, нађе!
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ГУТА
Сат, свећа, сломљена виолина
Точак, кров, гугутка, дрво
И сокоћало на небу заблуделог сина
Гута с Лаба крај прозора ceo:
Штап ко управљач, поглед право
Ноћас je место хлеба месец jeo
Шубара чело до обрва покрива
Светле му очи у мраку
Лети на пању изнад њива
Шта сад, песниче, пита Гута,
Ко има веће право пањеве да јаше,
И над Србијом у застанцима да лута?
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Јован МИХАЈИЛО (1948–2013)
Рођен у Сајковићу, између Ливна и Грахова. Завршио браварски занат, педагошку академију, студије организационих наука и магистрирао у Сарајеву. У Суботицу избегао 1992. године. Живео у Петроварадину.

ЗАЛАЗАК СУНЦА
Сунце залази за Динару,
борови осребрени,
ко зна у ком гнијезду
кукавица полаже јаја
Ово што сам у Сајковићу изгубио
тражим у Војводини.
Да ли ћу наћи оно
што ми није први видик?
Откако су запалили Динару
не спавам сном праведника.
Њено плаветнило
голица ме по лицу.
Рунолист засја при сваком
одразу сунца са Старетине.
Берем детелину
и стављам je у пласт љубави .
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Руке у прегршт, па плачем,
цијепам срце у откосе.
Завладају шутња, сан и јава,
опет нови дан и – излазак сунца.
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Бранко ЧУЧАК (1948–2008)
Рођен у Сарајеву, детињство провео у Хан Пијеску, где је учио
основну школу. У Сарајеву је завршио учитељску школу и потом студирао на Филозофском факултету. За време рата дошао је у Бањалуку,
где је провео неколико година. Преминуо је у болници Касиндол у Источном Сарајеву. Сахрањен у Хан Пијеску.

С МЛИЈЕКОМ НА УСНАМА
Није ми добро
Предсказују лоше прилике
Не могу да ходам
Да стојим
Да лежим
Да сједим
Дјевојка је поломила крчак
Преврнуо се аутобус на линији
Власеница-Зворник
Мама, није ми добро
Ти си најранија
Послије свићу пијевци
Послије мучу телад
Послије звонар позива на молитву

145

ФОКУС
Само ћеш да гледаш
да не учествујеш
и не мислиш тако
и не бјежиш тако
као они љубиш
постао си пророк а не учествујеш
најбоље виде они са стране
Маршеви колонаде
мангупи шкиље
знамење своје сипају у асвалт
како само улице гледају постранце
нису кратковиде
лактови колонаде
жаргон
вратови до неба
колико ти видиш биће доста свима
једини можеш у главу свијет смјестити
а да главобољу немаш
Само ћеш да гледаш
постао си пророк а не учествујеш
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Грујо ЛЕРО (1949)
Рођен у Бабунцу код Високог, где је стекао основно и високо
образовање. Дипломирао југословенску књижевност на Филозофском
факултету у Сарајеву. Живи и ради у Бијељини.

БЕСКУЋНИК
Завичаја слику
(Ко дијете играчку)
Скривам
Под јастуком
То мајка
Чедо једино
Додирује њежно
Руком
Свакога јутра
Из неспавања ме буди
До неба
Крик немоћи
Можда лудим
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Где ће сутра
(У коју земљу обећану)
Пуж голаћ
Поћи
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Светислав ВЛАХОВИЋ (1950)
Рођен у Улотини код Андријевице. Дипломирао југословенску
књижевност на Филозофском факултету у Приштини. Живи и ради у
Пријепољу.

ПРЕИДНИЦЕ
Заступ, Забрђе, и Заостро
Злокот, Злоречица, Гребен
Суштински топоси и простор
Жалац идница што чека тебе
Злопутац, Злогор, трава мислица
Стиг, нетрај и кидање
У риму стиснути ломови крилца
Вилински јектај и послање
Жад живота, жежен ожељ
Омрклице стазе светлосни боже
Ословица, онкос, осовљен стожер
Хуј вихорова кроз скит Остроса
Цвилик монаха кликтај коса
Поцикивање ноћи и хаоса
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ЗЕМЉА НЕМА НАДЕ
Јутро благо, јутро пало видом!
Прохуја свет, а ми к своме сну,
ко да je све лепо започето злом,
ко да je будно што рођењем усну.
Губи нас стас, а ми свом горчином
тонемо у праоблик, чист и кобан.
То време што нас грејало истином
сад греје ноћ, сад je без свог доба.
Сврши нас плод – сунце се погађа
да ли да сване, смрћу да се вине,
ал после смрти – смрт постаје лађа,
која нас спаја с урнама белине.
Коме, о, Боже, часна бесмо мета?
Колико ствари из нас изостаде?
О, надо моја, давно започета
у земљи, која нема наде!
Схватисмо да смо птици били крило,
птици што лет немоћи показа,
дати у једно исто ништавило
младости изван васионских стаза.
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Раде ВРУЋИНИЋ (1950)
Рођен у Јелашиновцима код Санског Моста. Школовао се у завичају. Прогнан из родног места 1995. године. Живи у Трну код Лакташа.

ПОРОДИЧНА ПЕСМА
Десетог дана и десетог месеца
По Господу...
Господњег лета.
Туга пресеца
Нит живота.
Душа отета.
Хиљаду деветсто деведесет и пете...
Када се за победу и срце дало.
Две дèке под руку и – правац
У време стало.
Полетело у небо десет душа
Из Санског Моста
У руке Светог Павла и Петра.
За смрт нас није било доста.
Ни дашка ветра...
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Струјао страх кроз кости.
Остали хероји.
Туга бремена...
Покојни оче, опрости,
За тебе немам времена...
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Мирко ЖАРИЋ (1950)
Рођен у Косовској Митровици. Школовао се у завичају и Приштини, где је провео већи део радног века. Од 1999. године живи у Београду.

ГУБИТНИК
Изгубио сам небо. Тло сам под ногама изгубио.
И моју свету птицу, на родној њиви, уби ми иноверац.
И реку и жену и веру своју изгубих. Давно и непреболно.
И град мој родни и наду неверницу.
Претке, нехотећ, обруках. Хлеб и со ником не дадох.
Заборавих па кренух славу.
Много новаца и блага расипах нештедимице.
Ударајући бригу на весеље.
У мени више страха и стрепње нема,
не мучим ни муку мучицу.
Изгубио сам здрав разум, памет потајну.
И сузе су ми пресахле,
уста су ми пуна смоле у коју се утапају речи.
Вино не пијем, ни ракију љуту, нит ијем шећер.
И дуња у соби не мирише, нит цвета багрем у пољу.
Машина ми je у тешком квару.
И бунар je давно пресахнуо.
На инструменту жице потргане.
Ни песме, ни запевке се моје не чују.
Али то није све мој губитак цео.
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ИБАР
Човек не може без тог питања
Човек не може без тих топола
Човек не може да заврши песму
Човек не може да заборави игру
Човек не може да заборави језик
Човек не може да објасни огледало
Човек не може да поднесе мук цврчка
Човек може уз ситне исправке да напусти живот
Човек може доживети чудесни дан и без нијанси зоре
Човек може и без претње предвечерја да дотакне мрак
Човек може да дође ниоткуд
Човек може да се упита да л срце има меморију
Човек не може да сагледа свој живот
Човек не може порећи те обале
Човек не може својим питањима оспорити тај ток
Човек не може а да не дође на то ушће
Човек не може да осети ту даљину
Човек може да разуме тугу Вергилија
Његову за Тибром
А моју за Ибром
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Здравко КРСТАНОВИЋ (1950)
Рођен у Сиверићу, у Далмацији, где је учио основну школу.
Гимназију учио у Книну и Сплиту. Југословенску књижевност и српскохрватски језик дипломирао на Филозофском факултету у Загребу. До
1991. године радио у Сплиту, одакле одлази у Београд, где данас живи.

ПРОГНАНИКОВА ПЈЕСМА
Као да се другом збива
подносимо – ово.
веселници, вазда гости.
иначе ко би издржао?
чудна нас мисао
у студеним собама,
лови:
ништа се није десило.
а десило се све!
други су укућани
у нашим кућама.
зидови, њима празни,
прхки од успомена,
за нас су недоступни,
заувијек.
како дишу у постељама
гдје смо чекали јутро?
каква је прашина
попадала
по колијевкама
наше дјеце?
она хоће натраг.
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а нема више пута
тамо
одакле смо прогнани.
само у сну – враћамо се.
тумарамо
својим бившим животима.
али, у сну – као гости.
и у сну, Господе, и у сну.
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РИЈЕЧ
И ријеч се зачне из коријена сине
умиру планете воде стабла људи
ал’ она живи сама кроз тишине
и ко зна зашто увијек неког буди
Па макар сишли у се к’о у куће
тајна ћe од нас у себи се крити
и кад се деси коначно смакнуће
у задњој слутњи само ријеч ће бити
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Михајло ОРЛОВИЋ (1950)
Рођен у Босанском Милановцу код Санског Моста. Основну и
средњу школу учио у завичају. Завршио је Факултет политичких наука,
смер журналистике у Београду. Избегавши из Санског Моста, од 1995.
године живи и ради у Бањалуци.

МРТВА УЛИЦА
Кад сам стигао
И вјетар
И птице
И дрвеће
Напустили су град
У дворишту лежао
Избоден кауч
На којем је умрла
Једна судбина
Куцао сам на сва изнемогла врата
Јечала је самоћа
Помислих
Ја сам та судбина
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ГРМЕЧКИ АНЂЕО
(Николи, 16. септембра 1995)
3
На траљама стисла Каменица
Живи камен
Сана
Хладна jегуља
У модром мраку сиса
Чупа мрену са дна Ока
На Орловића брду
Црче осовина од срче
Отац који je давно умро
Бацио плуг
Псује бога њеног како je тврда
A замља од хује
Пишти
На Рујну бик обесио месец на рог
Нема више Лазије, Вељкине, Миланчића
Свете, Трифуна, Марка и иних
Нема више ћололиге дололиге
Јачи наш
Него ваш
Ветар од маховине
Плаче
Ај!
Ааај!
Аааааааај!
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Господе
Нејак сам
Теби се узнех
6.
Злоимењак
Зловрх
Црни Врх
Црновода
У шаци јада
Зло
До зла
Црно
До
Црног
Нема ко да вида
Моје ране
Еј, пуста земљо
Боже мој
Боже мој
Зашто си ме оставио
Зашто си ме оставио
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Милан ПАЂЕН (1950)
Рођен у Мајским Пољанама код Глине, где је учио основну школу. Средњу школу завршио у Глини. Дипломирао на Саобраћајном факултету у Загребу. За време рата живео у Глини. Потом, од 1995. године
у Инђији, данас у Батајници.

ПЕТРИЊА, ПОВРАТАК
Гледам те устајалу у мјесту.
Жутнулу.
Од јесени чекања и повратка.
Душу ти свилене свилом.
Три сребрна вјетра.
Три врла ближња пријатеља.
У срцу ти ложе ватру... Одједном!
Молитвеним гласом, сликом и ријечи.
Пролазим расутом улицом
да радост пронесем.
Како је пород сретно прошао.
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БЕЗ ИМЕНА
Корачаш без имена.
Земљом тврдом.
Под високом крошњом неба.
Безимена мајко.
Из торбе са рамена
што су гладни пси раздерали.
Просипаш полен материнства.
Корачај расутим стазама.
Тражећи своје име:
Љубим ти, и ноге и руке!
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Душан ПРАЋА (1950 - 2014)
Рођен у Кијеву код Санског Моста. Основну школу учио у Кијеву,
Круварима и Санском Мосту, где је завршио и гимназију. У Београду,
на Вишој педагошкој школи дипломирао српски језик и историју
југословенске књижевности. Радио у Фајтовцима и Санском Мосту. Од
1995. године живео и радио у Бањој Луци, где је и сахрањен.

ГРАНИЦА
На граници нашој леже мртве војске,
лебде мртве ријечи и живи лелеци,
пропињу се хропци, раздвајају коске,
патролирају испаљени меци.
Мртве страже стражариле на сваком кораку,
мртви ковачи барикаде кују,
минска паучина по земљи и зраку;
само успомене на путе путују.
Пред границом наша чела и потиљци,
исконска сила вуче и одбија;
мртвог заједништва падају опиљци,
у тим опиљцима отпиљен сам и ja.
Пути нам љути да се не би срели,
граница у наше кораке се сели.
.
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ЗАВИЧАЈ ПРОГНАНИХ ДУША
САНСКОГ МОСТА
(Прилог националној географији)

Сански Мост, град, насеља, улице,
Горњи и Доњи Липник и Хадровци,
Козин, Подови, Илиџа, Горице,
Лужани, Трамошња, Подлуг, Хусимовци.
Хазићи, Горња и Доња Козица,
Дабар, Гаревице, Поткрај, Кркојевци,
Крухари, Брдари, Кијево, Главица,
Мајкић и Будимлић Јапра и Миљевци.
Тук Бобија, Сухача, Здена, Подвидача,
Лушци Паланка, Праштали, Фајтовци,
Босански Милановац, Џевар, Ћедовача,
Дуге Њиве, Отиш, Бошњаци, Батковци.
Вакуф, Марини, Мркаљи, Копривна,
Стари Мајдан, Бјелине, Чапље, Грдановци,
Оштра Лука, Лукавице, Томина, Слатина,
Усорци, Кљевци и Јелашиновци.
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ШУШЊАРСКИ ШУМОР
Шушњар нам je мјесто гдје смо то што јесмо:
Убијени мучки, кијачки стријељани.
Шуморимо с лишћем, крвавим повјесмом
Њедра своје хумке повисмо, поклани.
Акрепи и црви узели су њино,
Ропац из живота ca прахом се мрви,
Срби зато што смо поклаше нас силно,
Крв нашу невину и крв наше крви.
Илиндан-огњило ca српскога гроба,
Школа пострадања православне вјере,
У тај дан би покољ, изгибија Срба.
Молитвене ријечи у лишћу трепере,
Опијело чита вјетар у травама,
Рођаче се живе са мртвим главама.
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Радосав СТОЈАНОВИЋ (1950)
Рођен у Перуновцу код Крушевца. Основну и средњу школу
учио у Млачишту, Црној Трави, Нишу и Приштини. Дипломирао југословенску књижевност и српскохрватски језик на Универзитету у Приштини. Све до бомбардовања Србије, радио и живео у Приштини, а 1999.
избегао у Ниш, где и данас живи.

КУЋА У БУДИСАВЦИМА
Проклет нека је час
Кад видех нашу кућу у Будисавцима
Како гори на небу
Као крвави месец над Витлејемом.
А ми гледамо немо.
Нека је проклет час кад и помислих
Зашто је не ушчува онај што нам је немоћ подарио
Руке свезао а снагу у телу сапео
И плач у грлу придавио?
Онај што нас је нејакима учинио
И на пут из дома отправио
Па нам је огњем стазе поплочао
А ноћ пожаром осветлио.
Ако нам је страх у костима сажео
Зашто нас не сачини безумнима
Да рухо са себе стргнемо
И појуримо том огњу у сусрет
Стапајући се у један пепео?
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ЂАКОВИЦА
Далеко ми je Српска улица
Кров тамо разнела граната
За прагом тужи старица
Сама ко авет сред рата.
Ни корака око куће, ни бата
Ни сунца – на небу круна
Дирек тек подупире врата
Да смрт не бане сред јуна.
А време низ сливник мили
Где ли су отишли гости
У шуми смрт пили
Сандук за њене кости.
Ал она ништа не чује
Хук тестере закрива тама
И ексер тај што кује
У себе закива сама.
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РАСТОЧИЛА СЕ РОДНА КУЋА
Расточила се родна кућа
Зидови, диреци, наћве, оџаци
Верига над главњом, некад врућа,
Разједена рђом. Црв меље у дасци.
Било, па прошло, и – доћи неће.
И прах се сада стани
У око свевидеће.
Усахло време, моћи и дани.
И ветар кроз ребра дома хуји,
Мртво je срце и жижак се леди.
На црепу стршљен, један, тек зуји,
Срећан што дан je, а опет бледи.
Тако je кратко све, а ипак – траје
И једно време другоме суди.
Руком једном узима, другом - даје.
Најпре пошкропи, на крају – одгуди
Истом молитвом кроз завеслаје,
Полен, па прах, укрут, блуди.
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Сава КРНЕТА (1951)
Рођена у Стрмици код Книна. У завичају учила основну школу.
У Београду завршила гимназију и Филолошки факултет, групу за српскохрватски језик и књижевност. Као професор, радила у Земуну, боравила у Торонту. Живи у Стрмици и Земуну.

ЈУНИ НА ЦАРИНИ У СТРМИЦИ
Водоскоци ускопиздили се!
Бедене се пене.
Кипи мирис липе!
Царините сузе.
Очи си ми препуњене.
Царините честар птица,
Поделите рој цвркута!
Нестаје ме,
разнесе ме веловина,
разлежем се,
у свему сам, ништа моје!
Царините урођену успомену.
Доносим је
да оверим одакле је.
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УДАРНОЈ, ИЛИНШТАЧКОЈ,
ХИЉАДУДЕВЕТСТОДЕВЕДЕСЕТПЕТОГОДИНОВСКОЈ,
СЕВЕРНОДАЛМАТИНСКОЈ,
ИЗГНАНИЧКОЈ КОЛОНИ
Где главари беху?
Већаху ли?
Раскаја л` се Јуда?
Утече ли?
Баци л` сребрнике?
Ил` златници беху?
Или вересија?...
У „хазну црквену“
одузето за крв
да се не вргава
знају ли главари?
„Лончарева њива
за гробље костима“.
„Крвна њива“,
„цијена цијењенога“
кога су ценила
браћа одбрањена.
Питања не беше.
Колона се крете.
Разапета.
На распеће.
Пилат руке пере
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водом Уне, Дрине.
Пилат лице мије
водом са Цетине,
водом Бутишнице.
Занемели зјали
зачуђени:
зар по глави
гранате?
Трснате?
Без Симона,
крст себи
у себи,
жуч и оцат,
хтели ил`
не хтели.
Бацају се
коцке
за хаљине,
нескинуте
скерлет
кабанице.
Чувају им
гроба,
безбожници,
и још мнију
те зову
Илију?
О Анђелу
господњи
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на каму
с гробних
врата,
зар не дрхти
стража
испред лица
муњевита
твога?
Или чува
врата
у Пилата?
Крајишници
у гробу
згранути.
О Анђеле
у белу оделу,
камен врати,
сакриј
месечину,
камен врати,
гроб им
запечати,
отеће се
камен
у
камену
да из себе
печал
непојамну
низ окуку
сурва
завичајну!
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ОЈКАЧА
Отимљују се
даљине недара
у грлене
вокале бездана.
Балотају
пуним месецима.
Урамљују
застоје свемира.
Урамљују
каменим млазима.
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Благоје САВИЋ (1951)
Рођен у Доњој Будриги код Гњилана. Ту је завршио основну
школу и гимназију. Дипломирао југословенску књижевност на Филозофском факултету у Приштини. После 1999. године радио као наставник у
Горњем Кусцу код Гњилана. Живи у Врању.

ВЕТРОВИ ИЗМОРНИКА
Долазе из Криве реке
Има их разних: најпре Горњак
Он те продува; прође кроз нерођене
Кости и твоју прошлост
Доноси кишу. А онда у сну,
Кроз рибљу главу исплива
Гладник: све мртве речи
Пробуди именима и врати их
У круг. Јер обично дрво ноћу
Исписује име своје и тада трпи клетву.
Због истог померања сестре – тополе,
Зову га Источњак, доњи ветар и
Доњак. Познат под именом
Ноћник, јер тада ноћу глас
Држи светлост и ми не видимо земљу због тога.
У католичкој Жупи, у Летници,
Познат je Свињоморац. Кад дува зими,
Цркавају свиње. Деци
И женама доноси лоше вести у сну.
Тада се сви моле Југу – Љуботенцу.
Исту кап траже испод ока.
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Ваздух je влажан и сече небо,
Подиже маглу, а лик свете мајке нас
Први пут из куће изводи у шетњу. Јер, сви смо
Божји, као и ветрови. У Божјим рукама смо.
И нека нам се у ваздуху роди Изморче,
Наше ноћно копиле.
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Ранко СЛАДОЈЕВИЋ (1951)
Рођен у Фојници. У родном месту учио основну и средњу школу. Дипломирао српскохрватску књижевност на Филозофском Факултету у Сарајеву. Живи у Холандији.

ЉЕТОВАЊЕ У ПАКЛУ
То је овдје. На правој си адреси.
Која те агенција послала?
Има и љепших мјеста… Сад, гдје си
Ту си. Нека те, богу хвала.
Прво о кућном реду. Грађани пакла
Живе од експлозија, воде и хљеба.
Фино живе. У прозорима нема стакла.
Ни у зидовима цигле. Овдје то не треба.
Ми ти волимо слободу. И промјену.
Ево, све је ово до јуче било цијело.
Па нам некако досадило. У трену
Све смо то људски рашчистили.
Него одмори се, окријепи тијело.
Ваља ти овдје љетовати, мили.
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ЈАСТУК
Што је овај јастук црн овако? –
Док спушта главу дјечак се чуди.
Открију унутра метак. Како
Је ушао? Кроз прозор, метак луди!
А колико црн је прозор тек!
Ништа се не види напољу.
Ни у соби. Замрачено је увијек.
Фуј! Што не нађу неку бољу
И лакшу игру? Да се може ван,
Да престане груват`, био би ред!
Ух, што је овај рат досадан!
Има ли нешто слатко појести?
Само шећера. Да ми је сладолед!
Ничега нема, само вијести!
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Ранко ЧОЛАКОВИЋ (1951)
Рођен у Медојевићима код Сокоца. Дипломирао општу књижевност и библиотекарство на Филозофском факултету у Сарајеву. Као
избеглица, боравио и радио у Подгорици и Ваљеву. Живи у Крушедолу
код Новог Сада.

ВЕЋ 25 ГОДИНА НЕ ПИШЕМ
ПОЕЗИЈУ
Већ 25 година
Не пишем поезију
Забележено подвучено прекрижено
Дописано опет прекрижено
Понеки стихић збрдаздола
25 година сам спискао
Не пишући поезију
Сам самцит
Упустио сам се
У непознато у неистражено
У неизвесно
Без узора
Без светлих примера
Без најосновнијих алата
Којима се већ 25 година
Не пише поезија
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Без сазнања о постојању
Разумних бића
Која су игде икада
У људској историји
Предањима ритуалима
Бајањима вештичарењимa
И разним окултним радњама
И једанпут покушала
Или бар намеравала
Да већ 25 година
Не пишу поезију
Зашто баш ја
Већ 25 година
Не пишем поезију
Било је талентованијих
Познатијих признатијих
Награђиваних и хваљених
Оних који нису
У хроничној беспарици
Угледних академских грађана
Из утицајних
Добростојећих породица
Који су имали боље услове
Да већ 25 година
Не пишу поезију
Зашто баш ја
Већ 25 година
Не пишем поезију
Можда је неко други
Могао боље
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Неко ко је уливао наду
Зрачио оптимизмом
Неко ко је по први пут
Умео нешто да започне
Можда је неко други
Могао то емотивније
Промишљеније оригиналније
Тематски разноврсније свежије
Можда је могао више од мене
Већ 25 година
Да не пише поезију
Већ 25 година
Не пишем поезију
И нико није рекао
Браво мајсторе
Тако се већ 25 година
Не пише поезија
Свака част
Коначно нешто ново
Право освежење
После оних
Који већ 25 година
Пишу поезију
И нико није рекао
Повукао си прави потез
Што већ 25 година
Не пишеш поезију
Погледај где си оставио
Оне који су 25 година
Писали поезију
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Већ 25 година
Не пишем поезију
Некад самом себи кажем
Добар си стари мој
Добро се држиш
Још си чврст и затегнут
Младолик и лепо преплануо
А већ 25 година
Не пишеш поезију
Погледај како изгледају они
Који су 25 година
Писали поезију
Пре неки дан
Сретнем пријатеља
Дуго се нисмо видели
Где си песниче каже ми
Радиш ли нешто своје
Ново
Радим кажем му
Већ 25 година
Не пишем поезију
*
Моме драгом пријатељу
Мири Петровићу, за успомену и дугa сјећања
на наше најбоље сарајевске дане и још боље ноћи.
(Крушедол село, 12. новембра 2013)
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Петар АШКРАБА ЗАГОРСКИ (1952)
Рођен у селу Јелашца, у Загорју код Калиновика. Основну школу
учио у завичају. Школовао се и до рата радио у Сарајеву. Живи у Фочи.

ЈЕСЕН КУЋЕ НАШЕ КАТУНСКЕ
У подстревљу чезне дрвено избиште
Капљевина капље кап по кап у шкипе
Непођени поди угљено огњиште
Вериге на ланцу каткада зашкрипе
У чело до шиндри чади глава куће
Присушује мокреж и погледом сузи
Док ja страхом срчем варенике вруће
Друга дјеца трче као ли по струзи
Мајка лучи вече лучом лампу ждије
Присмаче са заром подропца и слача
А читава пуца око кад je згрије
Ражна пуна глади кора испод сача
Док вретена врте пређа се извија
Пљусак јаче звони у бачве са стаче
Бануо би Марко први нам комшија
И чим би се пито презуо бјељаче
Почела би прича никад испричана
Спреча него преше живота и смрти
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Koja веже судбе ратова и рана
И мој удес мира што ме кроз сан врати
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Вјекослав ВУКАДИН (1952)
Рођен у Сјетлини код Сарајева, где је завршио српскохрватски
језик и југословенску књижевност на Филозофском факултету. По избијању рата прешао у Београд. Већ дуго живи и ради у Холандији.

СУДБИНА
Побјегли
далеко.
Тужно дозивају тканице
из кућа под паучином.
Кончићи и живци,
свици и птице
заузеше пространство.
Црна мисао је најбржа.
Слијепи љиљци облијећу
око усијаних очију.
Као димњак изнад вала,
јави се слика
далеког завичаја.
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Недељко ЖУГИЋ (1952)
Рођен у Олову, где је учио основну и средњу школу. Вишу социјалну завршио у Сарајеву, где је живео од 1968. до 1995. године. Живи
на Палама.

НЕДОЂИЈЕ
Владици Атанасију
С пропланцима изгубљеног завичаја
кренух из Спомен-собе, изненада:
да видим како расте оно што пада,
што мртве од живих раздваја.
У тамним ријечима свјетлости нема,
јер дубок је хлад, о Дучићу,
„хероји хода” жедни су успомена.
Немам коме да кажем: „доћи ћу”!
Странац сам у матичним књигама,
вјетар сјећања носи умрлице –
оних што ме не остављају сама
док обилазим сарајевске избјеглице.
Оче, видиоче будућности, Aтанасије:
прими све Србе, ноћас, из недођије.
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Маринка ЈОВАНИЋ (1952)
Рођена у Копривници. Основну школу и гимназију похађала у
Загребу. Живи у Шековцу код Босанског Петровца.

ДА БАР САЊАМ
Украли ми смех и лепе речи
Легнем дању а не спавам ноћу
Ex да могу заспати у сутон
Да бар сањам оно што ja хоћу.
Да бар сањам Грахово и Дрвар
Нежну срну, што Шатором хода
Да се смејућ’ огледам у Уни
Док се купам у сред Мартин Брода.
Да ме шиба на Купресу ветар
По Гламочу дубок снег да газим
Да по кључким улицама шетам
Пролазнике на раскршћу спазим.
Да ми прича о Санскоме Мосту
Песник с којим одмарам на клупи
На Шушњару да запалим свеће
Читам песме у Бранковој Крупи.
Да ме мазе Шековац и Дринић
Скрију смреке и борови густи
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Да на ове напаћене руке
Moj Петровац дивљи кестен спусти.
Ал` ме неће ни ти лепи снови
Сањам бомбе, побијену браћу
Сањам сестре расуте по свету
Еj, Грмечу, ej, Козаро, шта ћу?
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Слободан КОСТИЋ (1952–2012)
Рођен у селу Речане код Косовске Каменице. Основну школу
завршио у родном Речану, а гимназију у Косовској Каменици. Дипломирао југословенску књижевност на Филозофском факултету у Приштини. На истом факултету одбранио је докторску дисертацију и радио као
професор. До бомбардовања 1999. године живео у Приштини, а потом у
Ваљеву и Ранилугу код Косовске Каменице. Сахрањен у Београду.

БЕЛЕГ
Узалуд купиш хаљине, зделе,
старинске сатове.
Нешто остаје иза тебе:
неограђена дворишта,
запуштени гробови,
прекор стараца и божјака.
Одлазиш незнано куд;
сабијен у бригу, наду;
ноћу, на гробљу,
прах предака крадеш.
Остају ти извори, тапије,
змија у зиду куће.
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ПОВРАТАК
Ma где пошао, Косово ми као стара бора на челу;
а кад занесем се на путевима, што увијају
за мном се као запаљени црви,
враћам се, као смрти кад величанствено призива.
Остављајући збуњене трагове,
ca сплетним годовима и грешкама,
и у грлу мушким ветровима;
у модрицама и легендама, затичем
старе брестове које зајахало je длакаво сунце,
и птицу која јави се само на дан велике шуме,
згрчене у штаке.
У изби од прућа:
уснулу аждају, коју опасао je бесни јарац;
мерицу коњске балеге којом палим ватру, на ветру.
Из зелене воде у здели, на поглед,
извија се, из дима, пењући се кроз таваницу,
ка звездама, нага бела жена, налик на вражју сису
у којој се буди прохтев.
Пред мојим горким лицем, клекне постиђено село;
док суседова ми жена кува ракију од жира
и љушти дивље воће, сељанима, који закуну се
на обредној кожи, у кратковечној кажи,
мерим страх, заблуде и блуд;
по гаврану који баца куглу ноћи у врч,
и чучне на врачев праг, ко пас,
откривам узалудност песме.
Moje посустале песме.
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ПЕСМА БЛАГОДАРЕЊА БОГУ
И ПО ГУБИТКУ ЗАВИЧАЈА
Колико мучно je грешити, а грехова не гнушати се;
како тешко страсти сеобе послужити; бегац
из дома, дошљак у дуготрпљење бити; наду неимати.
А шта од душе, и завичаја, вредније може бити, Боже?
У кајању и немању, у губитку сећања и наде
може ли се бити; не хулити и никога кривити,
но смерно само, “Лазара убога” сећајући се,
Бога благословити?
А вечну мапу жудесмо, но примисмо прогонство и пад.
Па зар да душу изгубим, на Бога жалећи се
за оно за шта смерни благодаре; зар опет да
ружну и непријатну реч изрекнем, а милост очекујући?
А у слутњу и метеж, ласно, као сумња у ум, упадосмо.
Па какву богољубазност да искам, оскврњен
и оцрњен; раскућен и искидан, искорењен.
Нисам ли достојан презрења, онда, понижења, a жаљења?
А мало je путева спасења; многи су путеви пропасти.
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СКРБ
Сељени у стрв и јад, са забраном на стид,
У жеравицу, креч и глиб, у сечиво и кип,
Скобисмо скрб и свраб, слутњу и смак, срђ;
Скопасмо сутон и стег, страхоћу за судњу и спас.
Ранама на мапи/души, стицав понос и бес,
Сељасмо се у вез и стих, у кажу, фреску и лик;
Скуњени у смутњу и слом, одрицасмо се и тла;
Гоњени у глиб, на сметлиште, пљунак и плик.
Бивајућ невидело и мит, цедећи аждахи дах,
Из месечевих мошња воњ, с орловог нокта јед;
Слабоћом сколив славу, сугребом самнуће и срб,
Стекосмо сапетост, сасма, свезав савест за трн.
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Горан СИМИЋ (1952)
Рођен у Власеници, одакле се, из Нове Касабе, преселио у Сарајево. Основну и средњу школу учио у Сарајеву. Боравио у Француској
до своје 22. године. Студирао театрологију на Филозофском Факултету
у Сарајеву, где је радио све до 1995. године, када накратко одлази у
Италију, а потом у Канаду. Вратио се у Сарајево 2012. године, гдје данас
живи и ради.

ГРАД И ПСИ
Почетком рата градске улице су личиле на показну писту
најљепших сарајевских паса. Господари су их немилице
остављали бјежећи из запаљеног града. Иза њих је остајао
само мирис бензина и псеће очи пуне ужаса.
На сметљиштима су губили битку са обичним градским
псима и временом су одумрли повлачећи се пред врата
закључаних станова и умирали часно
лајући на сваки фијук гранате.
Тако смо једном, трагајући за снајперистом провалили
врата напуштеног стана и тамо нашли костур старице
стопљен са кухињском столицом. Дуго смо вијећали
одгонетајући религију старице која је умрла од глади поред
оставе пуне разноврсних конзерви. Ни њене фотографије
разбацане по стану, ни довршени гоблен витеза пред
замком, ни стотине бочица парфема нису нас упутиле у
тајну њених побожно склопљенихруку. Кад смо је изнијели,
лакшу од наших гладних војничких торби, већ је свитало и
чопор гладних паса се тукао на сметљишту.
Неко је примијетио да ће Бог послије овог рата
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имати пуне руке посла а ми смо ћутали правећи се да не
примјећујемо повремене одбљеске отварача за конзерве.
На ланчићу око врата костура који је некада личио
на старицу из богате породице.
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ИМИГРАНТ РАЗГОВАРА
СА ПОКЕР МАШИНОМ
У тренутку када сам препознао своје наде у побједу
у твојим очима од златне грознице
претварао сам се да сам неко други,
неко ко је своју прошлост
оженио за снове о новом животу.
Још увијек слијепи путник који се крије
у утроби овог брода који тоне
схватам да сам само сањалица
неспретно прерушена у облик радничких рукавица
меканих као кожа моје будуће жене.
Први пут сам сусрео твоје очи на аеродрому,
била си прерушена у инспектора пртљага
мотрећи пажљиво сваки знак олује у мом зноју.
Ти, мој аветињски заштитник мјерила си сузе
и бол нових придошлица тежином злата.
Требао сам знати да је мој изгладњели кофер
моја једина лична карта,
моја карта у једном правцу,
моја униформа,
и да сам требао сакрити своју амајлију од тебе:
кључ моје старе куће који виси
на пертлама од ципела на моме врату.
Нешто што никада нисам ни помислио продати.
Видио сам твоје отиске прстију на мом чеку од плате,
мирисао твој заводљив парфем
у подземној жељезници која се гуши.
Прије него сам те срео у гладној кутији за ужину
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од мојих бора на лицу направила си себи постељу.
Посијао сам земљу у џепове мог радничког одијела
узалудно чекајући да ту процвјета кактус
и засјени блиједило моје коже
која је некада била црвена.
Још увијек не знам шта да радим
са својом љубављу према теби.
Моја радничка јутра живе
да би била сахрањена у суботу навече.
Недјеља је дан за кајање.
Понедјељком се надам да ћу срести твоје лице у екрану
које ми каже да ме још увијек волиш
иако си се удала већ милион пута за све оне
што око врата носе кључеве који се љуљају
на пертлама од патика
као празни ручни пртљаг.
А ти и надаље луташ, тамо, по ходницима аеродрома
Пресрећући емигранте са мршавим коферима у рукама,
убјеђујући их да си још увијек невина и неудата и богата.
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НЕ, НИСАМ ТО БИО ЈА
Онај који је у зору у униформи рибара
одлазио на сјевер да помири паметне пастрмке
и стотине глупих мамаца
а враћао се увече са канистерима нафте у рукама .
Нисам то био ја који је из чизама
од крзна поларног медвједа
истреса пустињски пјесак.
Порођен сам на војничком ћебету из војног складишта
и батеријске лампе су биле прве звијезде које сам угледао.
Можда сам гледао у погрешном правцу и касно научио
да само поражени имају право на славље
а да побједницима преостају само бриге
и страх од оних који славе.
На путу од мајчине сукње до очеве војничке торбе
речено ми је да је у лов на крокодиле најбоље поћи
у чизмама од крокодилске коже.
Још увијек ми се зноји кажипрст
док палим слављеничке петарде
испред избјегличког кампа,
док миришем керозин у крилима лешинара
и читам ужас на уснама стјуардеса које се пред полијетање
смијеше попут трудница.
Али никада нисам био онај који је ишао на сјевер
да би сјекао шуме
како бих од ћутљивих стабала
направио проповједаоницу.
Бог ми је свједок.
Ако је и један свједок остао.
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Анђелко АНУШИЋ (1953)
Рођен у Градини на Сувој Међи код Велике Кладуше. Школовао се у родном месту, Петрињи и Загребу, одакле је избегао 1991. године у Бањалуку. Од 2014. године живи и пише у Новом Саду.

РИДАНИЦА
ЗА СРПСКОМ КРАЈИНОМ
То ко није видио, ништа није видио
ту Нојеву барчицу на копну
тај трактор, ту коњску запрегу
у коју је стало све, осим гробова
и грумен земље завичајне на опанцима.
и опанци, и цокуле војничке,
и икона Светог Ђорђа и Јована
и слика из споменара, и успомена на споменар
и ракија и ракијски котао
и гваља сијена за руменку, дората и рићку
који пратише Нојеву поворку,
и јагње и овца, пас и пјевац
и мачка и миш, и мишји брабоњак у житу
и лелек згрушан негдје на дну плућне свирале
и сузе, сузице, шкргут, псовка и гријех
и тупи поглед који дуго сијече, мрцвари гледаног
к’о кољачев нож сустао од клања
a клању су измакли
само за трептај земљаног обртаја око сунца
само за свјетлосну лас.
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То ко je видио, видио je самог Христа на крсту,
то лице дјетиње распето на тракторским гумама,
с чавлима чукундједе у стопалима,
с трновим вијенцом крвног раздора,
под небом бездушним к’о лице у Римљанина.
То ко није видио, тај je остао слијеп код очију,
то лице старца и старице, ту живу икону
из Крке, Крупе, Драговића, Комоговине и Гомирја
на путу спаса, на запрези, на тракторској приколици
пјешице, како се поштапа
о невидљиву руку Светога Тодора Комоговинског,
то ко je видно, тај даље може и без очију,
јер видио je дане будуће у данима прошлим
јер видно je лице своје у раму суђеном
а они су ишли супротно од хода сунца
ходили су од Запада ка Истоку,
у сусрет изгријеву небеског јединца
свог црног сводника који им, гле, окрену леђа
журили су, вршњаци миленија, ка ушћу свога расула
ка Зиду свога плача главињали су
неисплакани, a испијени од невидљивих суза
јер не имаху суђеног путовође
не имаху свога Чарнојевића,
остао je да опоја младе хумке.
7. августа 1995.
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ОПЕЛО ЗА ОД БОГА ЗАБОРАВЉЕНЕ
И ВЕТРОМ РАСЕЈАНЕ
сад спавајте моји мртви
под венцем драча, у глог-цркви;
сви преварени, отерани, издани, продани,
ви што Богу и цару, фукари и иноверцу бесте одани;
опустите се ташти, одрођени, пали у скоку
с брвна у братовом оку;
не туж`те одважни, витки,
у своме селу давни пророци –
мртва стража је тамо – Граничари и Ускоци;
сад мирно спавајте одбачени и заборављени,
ви у слаткој пени заблуда удављени;
и ви наивни и невини, слепи јеванђелисти,
не туж`те – под круном чкаља сви сте исти.

199

ТУЖБАЛИЦА ЗА КУЋОМ
у пужа ме претвори
Господе,
па гдје ми je глава ту и кућа,
гдје плућни писак
ту и држава
нек сам и пузав и љигав
Господе,
само нек сам кућаник,
нек ми je кућа и дом и држава
нек сам плијен
и змији и орлу и соколу
Господе,
само нек ме не стигне клетва бездомника
само да ме не стигне Онај
што у шуму шаље и звијери напујдава
ако ми у кућу пуцају Господе,
нек ме убију с њом заједно,
да издахнем на прагу
под својим кровом,
само да се не потуцам ко бескућник
у свијету без дома и државе
нек ми се пуж-кућа Господе,
ни на једну страну свијета не отвара:
све су ми отишле у бестражје
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САВА МРКАЉ НЕКОМ
ДАЛЕКОМ НЕЗНАНЦУ
опет је исто: ни рат ни мир је,
Сјеничак, Глина, худно Гомирје
не дају од себе азбукопротреса глас:
јесмо л` без зла који час;
Опет су трговци, љута братија
ставили кантар насред куће; мантија
опет би остала мени;
потомци једоше грожђе што киси,
учен јеси, ал` паметан ниси
што с` међ` нас дошао; коцка љута
пала ти је роду; посред пута
анаконда, рис и лав,
лед и ватра, гром и вода на твој сплав;
ни живот ни смрт – опет је исто;
свет је казамат, за умне луђаја,
јао! јао! пута тристо!
исто је опет – стара дилема
колико гласова, колико писмена
треба за овај регистар бола:
бивша суза садашњим кола;
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ни дан ни ноћ је – разделба мртва;
у Божијој милости, на стубу земном,
српска црква
хоће ли опстати
душина изба, кошница светлости,
заклон од Унијата, штит од покрста,
со крепости;
ни будност ни сан је – волшебно стање;
виноград језика нашег, трудно имање
одолети хоће ли мразу са Мреже; клептоману –
гаду од разна рода; у једну стопу стану
кад нам ломе реч и веру; па како и с киме
сабрати пчеле у трусну трмку, пронети име
кроз ово што је ни мрак ни зорно праскозорје;
Сјеничак, Глина, Банијско горје….
да се јавну макар кроз ћука глас:
јесмо л` без зла који час.
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Милица ЈЕФТИМИЈЕВИЋ ЛИЛИЋ (1953)
Рођена у Ловцу код Бањске на Косову и Метохији. Школовала се
у завичају, Косовској Митровици, Приштини и Београду. Дипломирала
је југословенску књижевност, а потом и магистрирала на Филолошком
факултету у Београду. До лета 1999. године живела у Приштини, а потом
дошла у Београд.

ЛЕШ БИВШЕГ ЖИВОТА
Могу се поново окућити, удомити,
ко што се птице изнова гнезде,
могу се поново веселити
и кад на небу засузе звезде.
Али, на дну мене за свагда
остаће леш бившег живота:
гозбе младости, смеха за трпезом,
суседа што у злу парискачу,
белине недеље у дечијој соби
Бадње вече, Цвети, бехара пред кућом,
Ускршњу литургију у Грачаници
којом је душа трајно вазнесена,
Ђурђевског уранка у Грмију,
мириса липа што се градом шири
ко радост заљубљених погледом,
Приштинских свитања, Вучитрнског моста
што уводио је у доба славно,
Царске чесме, спаљеног Зочишта,
Јечмопоља и Мраморног стуба
на ком се душе непролазних стане
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ко света тајна између писмена
што живом водом поји умируће
Могу се опет родити из леша
кад подигну се рањена небеса.
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ЈЕЧАМ ЖИТО
Јечам жито, семе племенито
чије ће те руке жети
чији коњи позобати
коме ли ћеш хумка бити?
Газише те, ломише те,
ти се не даш!
уздижу те сузе тешке
материнске, невестинске,
девојачка преклињања.
Кад с јесени сетва почне,
свадбовања хоће л` бити
да л` ће песма или јаук
стрњиштима промицати?
Земљо, плодна, јечмовита,
језовита, тајновита,
с ледном змијом у недрима,
докле тако, жртвеничка!
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Боро КАПЕТАНОВИЋ (1953)
Рођен у Горњем Соколову (заселак Капетановићи) код Кључа. У
Сански Мост доселио 1954. године, где је учио основну и средњу школу.
Из Санског Моста прогнан 1995. Од тада живи у Бањој Луци.

ДАЛЕКО ЈЕ САНА РИВЕР
Имали смо град и реку
Родне куће и огњишта
Сански Мост и Сану Ривер
Имали смо а сад ништа
Често сањам пријатељу
Ривер Сану модру долгу
Нашу песму над песмама
Наш Амазон нашу Волгу
Расути Господе расути
Апостоли и аласи
Леденом маглом засути
Са исте реке таласи
О тамо више ничега
Ни апостола ни аласа
О граду човече причам ти
И реци златних таласа ...
Нисам знао шта ћу куд ћу
Дошли су у јутро бело
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Убили су моју кућу
Заклали су моје село...
Видео сам многе реке
У сновима и на јави
Ал ниједна као Сана
Нити тече нит се плави ...
Кренуо је прво стари
За старим је пошла мама
Остао је само јаук
У Грмечким планинама...
О тамо више ничега
Ни апостола ни аласа
Ни кућа ни града ни ичега
О реко златних таласа
Отишли смо остала си
Из даљине шта ти рећи
Наша туга постала си
Испод моста што ће тећи ...
Стрељали су моју собу
Силовали моје лутке
У души ми ко у гробу
Жив сам само на тренутке...
Разнео нас дивљи ветар
Као плеву трину ивер
Цвили душа пуца срце
ДАЛЕКО ЈЕ САНА РИВЕР!
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Сано водо никад доста
Твојој деци Санског Моста!
Па је сањам пријатељу
Ко робијаш дан слободе
Како мојим телом теку
Златне капи њене воде
Нема реке нема воде
Као Ривер Сана, роде!
Сано водо никад доста
Твојој деци Санског Моста
Санског Моста – српског Беча
Корчанице и Грмеча!
Куда да се пође сине
Без Подова и Томине?
Је л, ти жао еј земљаче
Суваче и Подвидаче?
Како ти је кућо стара
Без Паланке и Крувара?
Коме сад да поју певци
Кад су пусти наши Кљевци?
Црна киша с неба капље
То Бог жали село Чапље!
Којем царству да се крене
Без Подлуга и без Здене?
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Куда да се дене баја
Ако нема завичаја?
Ако нема трешњо стара
Милин Бирта и Брдара?
Дуни ветре тугу ми однеси
Мајкић Јапро јави ми се где си?
Чобанице из Милановаца
Има ли те јеси л` код оваца?
Веруј брале што ти каже баја
Нема раја без села Поткраја!
Нит у башти лепшег јоргована
Што је Дабар око Видовдана!
У туђини гдје ми живот сиви
Ти још памтиш наш пољубац први
Код говеда у њиви крај пута
Трамошињо моје рано љута
Као да су моје срце секли
Када су ми Козицу пресекли
Трамошињо и Козицо реко
Од тебе сам отишо далеко
Овде никог да ми тугу лечи
Трамошињо моја прва речи
Прва сузо на мом поглавачу
Сански Мосте мој последњи плачу
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Па онда како једина
Кад све се гаси замире
Скупити Србе Сањане
Скупити беле лептире –
У руже вратити мирисе
У један јаук – јауке
У исту кошару Господе
Са истог стабла јабуке?
Кажи ми лепа реко
Зна ли то вода твоја
О ако не смеш наглас
Шапни ми вољена моја:
Да ли ћемо икад више
Ја и цурица храбра
Сести на бицикле
Па правац Врело Дабра?
Да ли ћемо икад више
О ја и она уз мене
Недељом па лагано
Пешке до Врела Здене?
Да ли ћемо икад више
Из чисте разоноде
У неки сутон летњи
Мало до Блије воде?
Да ли ћемо икад више
(Имај и то у виду)
Ако је мама пусти
На Грмечку кориду?
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Да ли ћемо икад више
Кад нам се ћути и плаче
Кровове Санског Моста
Гледати са Ђедоваче?
1995.
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PEKA
У дивљем збегу и непознатом броју
Од Илиндана до Мале Госпојине
У Србију – у добру матер своју
Тече горка река Срба из Крајине
Из Личког Петровог Села
Бенковца! Срба! Коренице!
Из запаљених кућа Из ватре Из пепела
Из дивље крушке Из грозда Из пшенице
Из Книна Из Плашког Из Дрниша
Из букве и јелике Из пчелињег зуја
Из земље Из јагоде Из песме славуја
Из курјака Из јагњета Из песме славуја
Из Лапца Из Двора Из Глине
Из оца Из преслице Из мајке
Из гусала Из лелека Из тмине
Из смиља и босиља – као из бајке
Тече црна река Срба из Крајине
У дивљем збегу и непознатом броју
Од Илиндана до Мале Госпојине
У Србијицу, у добру матер своју!
(На путу Модрича - Брчко, августа, 1995)
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ЗБЕГ
И певци и овце
И вуци и срне
Све је пошло с нама
На пут без повратка
Јуница и мачак
Комарац и патка
Све је пошло с нама
На пут без повратка
Детињство у ранцу
Кашике у шлему
У очима звезде
А туга у свему
У поњави поток
У решету шљиве
Марширају с нама
Јаруге и њиве
А не види нико
Нити више може
Видети нас ико
Осим тебе Боже!
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СРПСКА ПТИЦА
Врабац је Србине птица
Твоје крви и рода
Твој мали Радојица
Слава и слобода
Све друге птице оду
Иначе биле би овде
Само те врабац прати
Од Косова па довде
Никога другог нема
Србин на овом свету
Осим драгога Бога
И врапчића у лету
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Радослав САМАРЏИЈА (1953-2009)
Рођен у Грабу код Трнова. Школовао се у завичају и Сарајеву,
где је живео од 1962. године. Избијањем рата у Сарајеву, остао без куће и
три необјављена рукописа. Живео у Источном Сарајеву.

ЗАПИС ИЗ ЛУДНИЦЕ
Сад кад цео свет је постао лудница
У којој нам вежу језике и руке
Ко још сме за трагом Романијског Свица
Да подбоде коња гори у хајдуке?!
Док нам блудно стадо тумара и врља
Без јаснога циља и извесног краја
Низ точило клупко дана се котрља
Испало из старог, мрког завежљаја.
Тек постаје јасно да се земља врти
Око страшне осе што ће да сажеже
И животе наше, који око смрти
У све ужем кругу узалудно беже.
И док се збрајамо опет неко фали
Мада о јунаштву ипак песма јечи
Не видимо притом да смо окраћали
И да нам се само понављају речи.
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Зарасли у епску, оседелу браду
Не знамо, лишени властитога лица
Где припети коња, уз чију ограду
Сад кад цео свет је постао лудница.
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Стојан СИМИЋ КРПИЦА (1953)
Рођен у Ријечанима Горњим код Модриче. Дипломирао на Технолошком факултету у Тузли, одакле је уз рат прешао у Нови Сад.

КОСМИЧКА ПРАВДА
Ко
убије
неког
аутоматски
тежи
да се уравнотежи,
нађе
некога
ко
ће
њега
убити,
бива
убијен
и
заокружи
игру
сјетве
и
жетве.
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Вељко СТАМБОЛИЈА (1953)
Рођен у Глини на Банији, где је учио основну и средњу школу.
Дипломирао југословенску књижевност и српски језик на Филолошком
факултету у Београду. До августа 1995. године радио у Глини. Живи у
Крушевцу.

ЈАОКАЊЕ
Јао у нама
Јао међу нама
Јао нама с нама
Нема нама нас
Ни у њима
Ни у нама
Јао нама
И међу једнима
И међу другима
Колико треба
Да нас је
Па да нас буде
Јао, како да се дамо
Па да се прича
Да смо се баш дали
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Ми наумили
Ни тамо ни овамо
Ни овдје ни ондје
Јао, не може
Овако и онако
Испашће никако
Некако се ипак мора
Али како без себе
И коме са оваквим собом
Тешко ћемо без себе
Међу ове и оне
Одавно усебљене
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Дејан ГУТАЉ (1954)
Рођен у Сарајеву, где је завршио основну школу, гимназију и
филозофски факултет (одсек за општу књижевност и театрологију). До
пролећа 1996. живео у сарајевском насељу Грбавица, затим у Лукавици и
на Требевићу, а од 1998. године стално настањен у Мокром код Пала.

САРАЈЕВО
У сну понекад свратим у Сарајево лепи град
Да ракију пијем са друштвом пред зору
Опет се ветар среће јавља, мирисан и млад
Котрља њене сандале беле, по Маријин-двору
Само у сну посетим ову долину која гори
Од успомена: пси пољубаца реже и гризу
Њене дојке вози трамвај и жубори
Низ две челичне реке, на стрељање у Ремизу
О Боже, колико сам пожелео Сарајево, тролејбуску жицу
Посуту звездама и стопљену са мојим венама
Једне ћу недеље мртве кренути на Грбавицу
Да месо давне среће поделим са хијенама
Само у сну видим белу лопту и сунчане заставе
Мајчин осмех са летње терасе: пубертетски дани
Мирише свет успомена док бежимо са наставе
На стадион Кошево, којим се ори: ЦИГАНИ, ЦИГАНИ!
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О Боже колико сам замрзео Сарајево, лепи град
Над којим се пролећно небо несигурно клима
Болесник који шири неподношљив смрад
Говори последњу жељу: СМРТ СРБИМА!
Само у сну носим цвеће на порођајну клинику
Где рођени су синови моји, сарајевске бебе
Млади очеви користе пролећну мимику
И рукама љубе своје жене бледе као амебе
Дан у сну траје сто година младости у пламену
Улица сексуалних додира од којих крошње певају
Вилсоново шеталиште, њена мртва глава на мом рамену
У неком измишљеном Сарајеву, спокојно зевају
Никада нећу заборавити Сарајево, зимску бајку
И њен крај у крви мартовских сватова
Рахитичне старце који псују српску мајку
И певају канибалистичке песме из прошлих ратова
Волео сам над гробом родитељским белих бреза хлад
Сад видим птицу са откинутим људским цревом
Молим те, Боже, да прођем кроз сваки лепи град
Само не дај ни у сну да прошетам Сарајевом
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ВЕРУЈЕШ ЛИ

за Љиљу

Верујеш ли данас, да смо, можда, живи
Кад нам облак бели пролази кроз чела
Упорно ми дајеш твој пољубац сиви
А знам да те нема испод црног вела
Ево светле деце над сутонском раком:
Јоргован нам пада на покојна лица
Сузе којих нема иструлелом шаком
Склањаш док те вуку мртвачка колица
И наше убице у цветној капели
Загледају брижно помодрела тела
А и бледе усне којима смо јели
Раскошну празнину у свитања бела
Мислиш ли и данас да се небо пали
Kao тамни двојник морфијумског дана
То се наше вене, увели кораљи
Клате изнад једног мртвог океана
Из суботе нема повратка у петак
У његове звезде, мирисне борделе
Само један свилен’ крвави хаљетак
Шумори кроз тихе суботње хотеле
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НАПУШТАЊЕ ГРБАВИЦЕ
Спрат по спрат гace се светла на грбавичким зградама
И дању влада ноћ a ноћу се црни дан
Збуњене ствари нестају под церадама
Загрљене ca људима стварају чудан клан
Дан по дан гаси се звездани мозаик, а снег
Белом лопатом затрпава празне школе
Док заувек одлазимо уз овај брег
Низ који силазе гладне кереће патроле
Око по око трну погледи и слободне сузе
Кашљу низ празне лифтове кроз цеви пусте
Кроз које давно изговорене речи пузе
И претварају се у јауке густе
На заставу нашу уцртавамо точак, док град
У долини подригује мрак и брише губицу
Од наше туге због које никада неће бити млад
Хранећи као канцер свог будућег убицу
За четири године други пут цркву премештамо
Прстима у пламену којима свеће прислужујемо
И док крст у мартовске облаке намештамо
Видимо у чуду – да се уопште не растужујемо
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ЗБОГОМ САРАЈЕВО
Када труне нека се мрви и чело
И костију прах нека ветар разнесе
Да се више никада не састави ово тело
Што само мртвачке песме уме да поднесе
Када пропада нека све пропада и осмех
Који шкрипи, у пољупцу смрвљене усне
Да се никада више не развуку у подсмех
И крвљу кармина певају курвинске песме гнусне
Када тоне нека кроз дно пропада
Кроз тамна црева гроба да нестане
Болесни пејзаж овог града који нас спопада
Подригне као велика рака када га потпуно нестане
Можда ће онда коначно да заруде
Сунчана јутра за оне који до тада не полуде
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Ђорђо СЛАДОЈЕ (1954)
Рођен у Клињи код Улога, у Горњој Херцеговини. Гимназију
завршио у Сечњу, у Банату, а студије социологије на Филозофском факултету у Сарајеву, одакле је 1992. године с породицом избегао у Врбас.
Од 2007. живи и ради у Новом Саду.

ПРЕКО ДРИНЕ
Целога сам века вирко преко Дрине
Отуда из Босне као из сепета
Да се дочепам барем Чајетине
Да виђу где је Љубовија клета.
У Мали Зворник ко у Јерусалим
Кад најзад банух све се у стид стину
На ћуприји кличем на мосту већ жалим
За нечим што навек отече низ Дрину
Сад овде у магли зеље обећане
Све ћешће идем пут Братунца
Пружају ми руке они с друге стране
И вода трепти сјајем сватри сунца
Али црна пруга по души ме шине –
То Харон пуши и чека на скели
Да ме превезе тамо преко Дрине
Где се још само Каракај бијели.
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ИЗЛАЗАК
По дрхтају трава и шуму шевара,
Уместо по чарном гласу патријара,
Дошао сам амо потлеушке, мукло –
Као да је псето мотику довукло.
Допузо кроз лагум, без весла и чуна;
Просто – просут ситниш из царског рачуна.
Не спасих никога од зла и учина...
Сад клечим пред мрком зделом капучина,
Не подижем главу, не чујем небеса –
Трска на ме мисли и од тог се стреса.
Док, ратарски вредно, радим на мртвацу
У заборављеном српском контумацу.
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AVE SERBIA
Једва ти вече пада,
А јутро свиће – млако.
Мајчице, ја те, ипак,
Нисам замишљо тако.
Хвала твојему хлебу,
И хвала кукурузи!
Ал никад нећеш сјати
Као у мојој сузи.
Шта тражиш спаситељко,
У црном завежљају?
Све сам уредно предо
Стражару Каракају.
И одиграо своје
У нијемоме колу,
У караули смену,
У Карађозу ролу.
Ако су ово чини,
Мађије или греси,
Опери се у Дрини,
Сербијо, без небеси.
Туробна зимска бањо,
Смочена у минакву,
Ave! Мада те нисам
Ни сањао овакву.
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ЛУТКЕ
Емсури
Што не би и ти, душо,
Попут кнегиње Нађе,
Пробала са луткама
Кад већ имамо грађе:
Од чоје очајања
И од кадифе стида,
Да правиш мале, дивље,
Тако се несрећа вида –
У свету који се и сад
Пуни свакаквим гадом,
Као трбушчић лутке
Нашим страхом и надом...
Види – већ ми се смеше,
И трепћу ђавоље справе:
Склањај та чудовишта
Која ме у сну даве
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Небојша ДЕВЕТАК (1955)
Рођен у Малој Градуси на Банији. До 1991. године живео у Сиску, рат преживео у Крајини. Од 1995. године боравио у Врбасу, а сада живи у Кисачу код Новог Сада.

НОЋ У ТУЂОЈ КУЋИ
У дувару туђе куће пацов ршће.
Кроз скршена врата мрачак се провлачи.
Крај студене пећи моје срце дршће
и крадом лудачку кошуљу навлачи.
Притеци, Господе, у овоме мраку.
Ужди макар једну сипљиву звијезду,
кресни барем муњом у глувом буџаку
да не пресвиснем у ђавољем гнијезду.
Насрнуће на ме, издаће ме руке.
Притеци, Господе, отвори небеса.
Рашчини. Помилуј или скрати муке.
Згрануће ме језа од ноћног накота
гледајући како трулеж гробну стреса,
знамење мртвачко бившега живота.
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ОТАЏБИНА И ДОМОВИНА
Имам отаџбину и домовину
Наизмјенично ми потурају дојке
С болесним млијеком:
Спавам дуго и тешко се будим
Једна ми je кобајаги мајка
Друга кобајаги маћеха
Никад им не разликујем лица
Јер што je једној лице, другој je наличје
Сваким даном све сам им мање син
А све више отац
Ни веће муке
Ни дубљег стида
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ИДЕ МЛАДИЋ ПРЕКО ТРГА
Иде младић преко трга, псује бога
Куне мушки, куне матер што га роди
Иде младић, испод њега једна нога
Мјесто друге штула кевће, штула ходи
Прати сјенку испред себе, сурог створа
Изувеног, накривљеног пратиоца
Ко би праћен сада прати. Тако мора
Ваљда. Одглумити ролу даваоца
Смјерног треба знати, скрити иронију
Што вреба у засједи спремна да ода
Да испод осмијеха прене агонију
Иде младић преко трга, бивши војник
Слика наша, узданица свога рода
Иде, шепа, историје српске двојник
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КАД ПОТОНЕМ
Све што је важно већ сам заборавио
Одбацио од себе, као пиљак
Кад се вешто забаци по површини воде
Бљесне два-три пута, потом потоне заувек
Сад заокупљен и празан сањарим крај зида
Док ме успут не покупи нечија случајна рука
И код прве баре вешто фијукне кроз ваздух
Кад потонем
Да ли ћу се ичега више сећати
Јер глас Господњи је над водом
И грме гласнице његове
А ја сам тако сићушан
И тако скамењен
Заједно са срцем својим
У којем је као бисер у шкољци
Заробљено зрнце зла
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Славиша МИЛОВАНОВИЋ (1955)
Рођен у Гораждевцу на Косову и Метохији. Дипломирао на Економском факултету у Нишу. Живи и ради у Крагујевцу.

ОДЛАЗАК ИЗ ПЕЋИ
Када сам ja одлазио из Пећи
Пратиле су ме само очи моје мајке
Moja мајка када je одлазила
Дошла je цела Пећ да je испрати
Када je мој град Пећ одлазио
Нисмо били ту ни ja ни моја мајка
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Миодраг МИЛУНОВИЋ (1955)
Рођен у Приштини у којој се школовао и радио. Избегао са Косова и Метохије 1999. године у Смедеревску Паланку, где данас живи.

ОЧИ МОГА ОЦА
Прелепе очи мога оца
Више не плачу.
Тишином бесконачја урањају
У непролазе грумена земље
Што мојих корака сећања носе.
Далеке обале недолаза измичу
На седлу од меда
Тамне и недохватне
Kao крила гаврана на грани недодира.
И док чекам да јутро окруни тамни клас
Заробљен квадратуром круга
Бесконачног изгона
У хладне таласе несанице
Урањам своју нагост.
Газим по сенци месечевог рога
На стази од тамне свиле
Са израњаваних стопала
Kao звезде падалице
Трепере путокази.
За мном само звук црквеног звона
Далек као песма вечерњих меденица
Зањиха паперјаст облак несвитања.
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A ноћ je стара безуба
Нејака да војску безгробних
Исповрати пo земљи Акелдами
Где прелепе очи мога оца
Ослушкујући сузу у камену
Чекају да мржња заћути.
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Милка БОЖИЋ ПЕЈАШИНОВИЋ (1956)
Рођена у Сарајеву, где се школовала и допломирала на групи
историја југословенских књижевности и српскохрватског/хрватскосрпског језика на Филозофском факултету. У Беочин избегла из Сарајева
1992. године. Убрзо се настанила у Буковцу код Новог Сада, где негује
виноград и вино.

ОСТАНИ…!
немој ноћас да одеш
драги
појешће ме канаринци
силоваће ме почасна стража
страх ме је вјетра
бојим се Ериха Фрома
не волим плава кинеска одијела
не остављај ме са магнетофоном
бубашвабама
празним боцама
и прозорским цвијећем
не волим зидове
сметају ми слике
куда ћу са рукама
шта ће мени оваква глава
овакво ухо
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гдје да сакријем Ван Гога
у овој ноћи
у којој ће ме сигурно
ако ти одеш
појести канаринци
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Бранко БРЂАНИН БАЈОВИЋ (1956)
Рођен у Сарајеву, где је завршио основну школу и гимназију,
а 1979. године дипломирао историју југословенске књижевности на
Филозофском факултету. Последипломске студије одслушао у Београду на Филолошком факултету, а магистрирао и докторирао на Филолошком факултету у Бањој Луци. До 1992. живео у Сарајеву, а потом, до
1994. године, на Палама, када одлази у Приједор, па убрзо у Бањалуку,
где данас живи и ради.

ПАЛИКУЋЕ ПАЛЕ ЖИТО
Да ми памет не озебе
Носим завој око главе
Чини ми се дише ћебе
Само да нас не оставе
Старије од нових јада
У завежљај чедо скрито
Дише ћебе живне нада
Паликуће пале жито
Мртво ли је ил је живо
Ил се само ТО претвара
Ко у жрвњу живо мливо
Сачувано од утвара
Глава – писмо, писмо – глава
Сан и јава – права страва
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НА САРАЈЕВСКОЈ ЦЕСТИ
5.
Низ Грлицу до Бутмира нема мира но згаришта
Из Вогошће мрци врију С Врела Босне вучја дјеца
Уз Црепољско жива штрека – Подлугови до Златишта
Од Кобиље главе хукти Из Забрђа и са Бријешћа
Авет ћире језу пишти Одјекује Грбавица
Јечи Храсно Звечи Шанац: Зима нам је – Прокључасмо
Из Лужана С Римског моста Иловице Раковица
Исељава шупаљ центар: Више нисмо и ако смо
Иде војска од Нишића Побједници са Олова
Поражени оловкама – А не бјежи но одступа
Повлачи се голорука Постројена од Влакова
Од Блажуја и Сокоља Са Мојмила па до Ступа
Дршће вена Жила дрма – Одјекују обадвије
Одваљују од бубрега Из очију само лије
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ХАЈКА
Дршћу живци Труну кости
На ченгеле шкљоцну брава
Јаре вречи Иду гости:
Башибозук и Бадава
Јаду ради доконамо
Живодерци недоклани
Уско тамо и овамо:
И ускоци и слугани
Тесно свуда Срам утећи
Киша земљу стрмо јаше
У кап ће нам свет истећи
Неће бити што бејаше
Чар детињства – Бајалица
И небеских плева њива
Сестра Сава – Варалица
И сепети сувих шљива
Салива се страва слабом
А слаби се страве страши
Докле лају пси касабом
Царским друмом хајка праши
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Радомир ДИМИЋ (1956)
Рођен у Приштини, у којој се и школовао, живео и радио до
бомбардовања 1999. године. Живи у Београду.

ДОРУЧАК У ПРИШТИНИ
За доручак ми приносе мртву главу предака
Очево ребро да глођем
Прах ми њихов приносе
Уместо вина крв ми предака точе
Мртвачку сузу
Са очевог лица да пијем
Ca нашег балкона
Мртва ми драга маше
Обнавља пољубац за наше четврто чедо
Хлеб ми доносе да ломим
Хлеб који мирише на моју мајку
На сахат кули бели анђео плаче
После доручка демони су мене појели
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НАШЕ ИМАЊЕ
На мртвом старцу керуша лежи
И стари орах иде на клање
Ђаво je одавно по своје дошао
И собом носи наше имање
У кући свезан јарац вречи
Са чијег длана со да лиже
Ускоро на пут и он креће
И њега седог секира стиже
Уза својим јатом у небо гледам
На дно живота и ja сам пао
Опрости Боже
Крадох ти дане
Много сам хтео а мало дао
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НЕЗВАНИ ГОСТ
Кажу ми да ћутим
Да не говорим својим језиком
Да занемим
Да заборавим место рођења
Колевку своју да раскујем
Да дубак бацим низ реку
У кућу своју да не свраћам
Пса ми распели на кућну греду
Кажу ми да немам више свој гроб
Мраморни камен крај пута
Главу ми стављају на пањ.
Џелат je секиру узео у руке
Удара у врат зато што сам ничије чедо
И што сам био незвани гост
И нисам хтео да заборавим ко сам

243

Војин ОСТОЈИЋ (1956)
Рођен у Калиновику, где је завршио основну школу и гимназију,
а студије матерњег језика на Педагошкој академији у Сарајеву. Радио у
Бужиму код Босанске Крупе све до 1992. године. Живи у Братунцу.

ФАТАМОРГАНА
Што си се удрљио у ме
дрељо један, дрељави?
Сјећам те се још
док си к`о дјечак брљави
трчкар`о око мене
и динар тражио.
Тад сам ти за пријатеља
важио
и нисам био лош.
Сад ме се сјећаш
само к`о сјене,
нисам ти познатог лица,
што да разбијаш главу,
ти си на власти,
a ja само избјеглица.
Ти сâм у фотељи,
ja гурам “колективно”
у колективном смјештају ja,
напредујемо оба.
Не препознајеш ме пријатељу,
комшија, рођаче, брате,
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не знаш ме више, брљавко,
a ja рачун`о на те.
Па, добро, не љутим се,
свак` иде путем својим,
мени се не клима столац,
само се за тебе бојим.
Све док ме не препознаш,
значи да постојим,
слободан значи да сам
и док минуте бројим
да падну сјенке с лица,
ти мирно фотељирај,
чува те избјеглица.
Чува те, пази и воли,
радо те се сјећа,
збогом ми остај, брљавко,
стигла те моја срећа!
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Ђорђе НЕШИЋ (1957)
Рођен у Бијелом Брду код Осијека. Дипломирао југословенску
књижевност и српскохрватски језик на Филолошком факултету у Беораду. До почетка рата живео у Осијеку, затим у Ердуту и Даљу. Живи и
ради на потесу Сомбор–Даљ.

НЕМА ЉУДИ
Табла с називом места
изрешетана скроз
зарасла пруга у честар
не иде више воз
бандере поред пута
и мртвих жица мук
сваки глас овде гута
гладне тишине звук
на голом дуду вране
одевене у фрак
све je будуће дане
давно појео мрак
демон je ово место
бирао за свој престо.
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РЕКВИЈЕМ
Немањи, оцу
Ржу за тобом коњи и кукуричу пијетли
а поље младог јечма повија се на вјетру.
Умјесто тебе жижак у кандиоцу свијетли
и обнавља се живот у сваком милиметру.
У винограду те има, на њиви, у шљивику,
у штуки која у зору нагло прогута мамац.
У огледалу воде препознам твоју слику,
у начину на који за казук вежем чамац.
Неопозиво те нема, а у свему те има:
у земљи и на води, у пепелу и праху.
И ова невидљива си рупа у грудима
из које лед и ватра бију у истом маху.
Рупа која ме гута, која ме држи нијема;
рупа из које звоне тек звуци реквијема
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СПОМЕН НА ПУТОВАЊЕ
СТЕФАНА PАВАНИЧАНИНА
ДО МАНАСТИРА СВ. НИКОЛЕ
У ОРАХОВИЦИ У ДОБА
ВЕЛИКЕ СЕОБЕ
Србима из западне Славоније
Грешни скитачу Стефане:
трње и гола стопала.
Опет би да нас нестане,
опет нас беда спопала.
Сви смо ми мраком начети
и зло нас време порађа:
к’о да смо грешком зачети,
туга нас не ослобађа.
Већ нам се мука тростручи,
главе нам стежу обручи,
слово нам држе снобови.
И гониће нас довека,
нестаће нашег човека.
Остаће само гробови.
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ПРОЗОР КРОЗ КОЈИ
ДУНАВ ТЕЧЕ
Једном, ако се размрсе нити
и пораз престане да пече,
кад мине све, да ми је бити
прозор кроз који Дунав тече.
Па да кроз мене поглед оде,
у зору када Сунце гране,
преко широке плаве воде
до тополикā с бачке стране.
А увече, када се згусну,
на мени капи бивше паре
да ми, пре но што мирно усну,
дечји прсти цртају шаре.
Да ми је бити, бар једно вече,
прозор кроз који Дунав тече.
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Боривој РАШУО (1957)
Рођен у Жагровићу код Книна, где је завршио основну школу и
гимназију. Дипломирао је 1982. године на Факултету политичких наука
у Београду.

ОБРНУТО
Када сиђем у дно своје душе
Видим таму како светло гаси
Истим часом снови ми се руше
Мирну воду запљусну таласи
Зло је темељ добра у човеку
Танка сламка на којој почива
Цели живот у овоме веку
У коме се само ужас збива
Мржња цвета на кичми љубави
Радост живи да би туга сјала
Живот оно што нам се објави
А не оно што природа дала
Лаж истину потпуно прекрива
Дружење је врхунац самоће
Море себе у реку улива
Слатко само недозрело воће
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Горан САРИЋ (1957)
Рођен у Коњицу. Основну и средњу школу учио у родном граду. Дипломирао југословенску књижевност и српскохрватски језик на
Филозофском факултету у Сарајеву. У Коњицу остао до 1994. године,
када је избегао и настанио се у Холандији.

ВЕТЕРАНИ
Април. Шума око града трепти јагорчевином.
У двориштима испод распуклих шљива људи устрајно шуте,
уз жесток и опојан мирис шкије, херцеговачке.
У Граду коме куцају задњи минути
остадоше само грађани, тихозбораши, питомци Нојеве лађе.
Сјај оружја љеска из боровине, храстовине,
буковине, с Бјелашнице, Борашнице, Прења,
Чврснице. И, као и прије петнаестак година,
ПРИЈЕ ЊИХОВЕ ЕРЕ, цијели боговетни дан
ниједан моруљ не хракну у свијетло лице тротоара,
на његов плочник. Нико не пљуну Град.
Готово да заборавим тугу, и страх. Само,
на повратку кући, неко дијете викну: Тата!
Трзнух се, збуњен: моји су дјечаци, с мајком,
јуче напустили улицу, наш Макондo.
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МОЛИТВА ЗА ДЈЕЦУ
Ко то озго, са овије` брда, осликаних кичицом Дрљаче,
растјерује коњичке маглине?
Ко нам циља у стољетне липе,
у дјечицу са ружом у оку ? Ко нас тјера у пак`о склоништа,
пришт ракијске туге бурља у утроби, с његова се гроба –
– скромне, травне хумке – стравично играјућ`?
Да л` рука двоношца, што именом стока само му тепамо,
вријеђајући краве, њежне, буљооке,
икада задрхти кад повуче канап,
ил` откочи пушку с командом: Опали! Да ли,
док се Градом тутњава разлијеже, док гранате зује –
о, грознијех `чела – тај икад помисли: Боже, Једини,
ти што си Свемогућ, и моју би дјецу неко мог`о `вако,
поиздаљег, моћан, а натрескан, посве кукавички!
И његову дјецу, врапчиће незлобне, можда мрачак чека,
исти, рушилачки. И тога се бојим,
тмуран и растурен сличицама Хада,
тужећи за дјецом, својом, и свачијом.
Молећи за дјецу, моју, и свачију.
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МАЈКА
Поглед престрашеног птичета
А душа
И руке
Широке као степа.
Смори је ова хорда Сарића,
Кад се
Љети
Окупи у нашој старој, опустјелој кући.
Свима да угоди,
Она би да скаче,
Да виче,
Да нутка,
И ту се,
Баш ту се,
Каткад
Жестоко склапимо.
Јер,
Обоје знамо,
Срце је срце,
А ноге су ноге,
И оне старце не слушају.
А за то,
Да нас предобро угости,
Због тога она
и живи, сама,
Цијеле јој предуге године.
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Врат ме још дуго пече од њених суза
На одласку.
И данима, у новом дому,
Чувам ту задњу мајицу,
Мокру од њених
Жалосница.
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Раде СИМОВИЋ (1957)
Рођен у Јабуци код Фоче. Дипломирао општу књижевност и театрологију 1979. године на Филозофском факултету у Сарајеву. Докторирао
на Филолошком факултету у Бањој Луци, где данас живи и ради.

ПУТУЈУЋИ ХРИСТОС
Прво утекоше истински Цигани,
а потом синови мама и татова.
Остали су они до ува преклани
и сиротиња ca доњих спратова.
А и они су на крају побегли –
из своје у своју земљу од постања.
Место опанака ковчеге притегли,
са умореним Христом од тумбања.
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Новица ТЕЛЕБАК (1957)
Рођен у Зеленици код Мостара. До 1992. године живео у завичају и радио у Мостару. Тешко рањен, лечио се три године у Београду и
Аранђеловцу. Живи и ради у Требињу.

ДОЛИНА НЕРЕТВЕ
Сањам те Долино радости
распукла зора ко шипак
зрневље младости и драгости
ко златни прах обави дан.
Рој радости лице жари
међ` горама делта свјетлости
то Неретва размиче стране.
Осињак не покри маховина времена
док зуји питање: чија је то плавет?
Долино сузо носиљо расутих
ко лоза у хладу скамењени
безживотни у невремену
прекоумирујући на гребену
ојађени и тако остављени
говоримо а не чује се
зијевамо
док злодух лелече.

256

Сањам те Долино жалости
ишчупани из коријења
осунчани праоци љепоте
у невремену лелујају.
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Емсура ХАМЗИЋ (1958)
Рођена у месту Свети Никола у Македонији. Основну и средњу
школу учила у Сарајеву, гдје је на Филозофском факултету завршила и
студије југословенске књижевности и српскохрватског језика. Сарајево
напустила 1992. године и с породицом избегла у Врбас. Од 2007. живи у
Новом Саду, а ради у Врбасу.

ДА САМ ОСТАЛА У САРАЈЕВУ
Да сам остала у Сарајеву,
Какве би биле моје промоције књига,
И да ли би их уопште било.
Ко би говорио о бескрајним празним ормарима
и досади средњега доба.
Би ли ужас потопио моје очи, слијепе од тада
за било шта осим смрти!
Да ли би професор надмено кружио замамним ријечима
Око посјетилаца књижевног програма,
Као вук, омамљујући јагњад,
Или би моја пријатељица, са презривим осмијехом,
Препишавала погледом, омаловажавајући све оне
који су дошли да то чују.
Гдје би била моја душа, ко би ми био издавач,
И да ли би ми требао након уличних арабески
Од крви и меса.
Руке да ли бих икада више око књиге савила,
да сам остала у Сарајеву?!
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Брат мој, колатерална штета ратних збивања,
да ли би био жив још, а сестра,
да ли би своју породицу имала,
да сам ја остала у Сарајеву!?
Горчина питања, горчина избора принудног,
Роји нова питања и питања – ко бих била ја сада,
Да сам остала у Сарајеву,
Ко би били, и какви би били моји ближњи,
И свијет какав би био уопште, око мене, да сам остала.
Или ме можда ни било не би, а све би било исто,
Или барем не би било овог тешког ланца
Од узалудних питања,
да сам остала у Сарајеву.
Али, нисам! Водила ме трогодишња рукица,
безусловно тражећи да живи,
и ја сам тај налог живота,
од свих осталих јачи, испунила!
Ал шта би било да сам остала у Сарајеву,
и даље се питам!
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ИЗАГНАЛИ СУ ME
Изагнали су ме из постеље, из собе,
из себе, из зграде, из града су ме изагнали,
из кухиње, иза стола, кашику ми отели,
сукњу, поткошуљу, прашину с намештаја,
узели ми четкицу за зубе, папуче
и тепих по којем су ходале!
Књиге, само мени важне и папире пуне речи
другим неразумљивих, писма, фотографије...
Из живота мог, властитог ме изагнали,
мене без њега и њега без мене оставили!
Сад бежим од туђе постеље, од собе,
од себе... Бежим!

260

ФРЕСКА
Из ничег смо кренули, хрлећи у ништа,
Без коња и мача, с прагом без дворишта.
Изнутра заточени, зазидани с вана
Воском и оловом долазећих дана.
Од глади пресвисли и луди од страха
Да нас смрт не претекне за мрвицу даха,
Бјежећи избезумљени, док се ужас љеска,
Уз зид се прибијајући, постали смо фреска!
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Татјана ЛУКИЋ (1959-2008)
Рођена у Осијеку. Ране године и прве разреде основне школе
провела у Варешу. Студије филозофије и социологије завршила на Филозофском факултету у Сарајеву. Живела и радила у Осијеку, а 1991.
године избегла у Нови Сад. Након годину дана отишла у Чешку, а одатле
крајем 1992. у Аустралију, где је и преминула.

ПОСЛИЈЕ ЈУТАРЊИХ ВИЈЕСТИ
Добро је чим сам чула сигнал
жива си нису прекинуте жице
дјеца су будна? и дјечак
који чува стражу крај вртешке у парку
жив?
и ноћас су скакали из кревета
тапа тапа у папучама
у склониште низ стубе? какав
доживљај! и теме за писмене задаће
о распусту! неће бити школе?
још прскају прозори на згради преко пута
било би ми жао неколико фотографија
радне књижице и осталих књига
мијесиш кифлице? сачувај ми пар бројева
тих локалних ратних новина
сјећаш се како сам занесено истраживала
јавно мнијење? јесте ли религиозни?
јесте крштени? какви су односи у вашој средини?
означите вриједности до којих вам је стало: моје
имање здравље дјеце напредак домовине... папири
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папири папири узалуд су тутњали рачунари
тражећи hi квадрате и средње вриједности
као некад казаљке на урама на примјер
и као што ноћу тутње тенкови
поред испуштених лопатица и пјешчаних кула
увијек заборавим: узми из ладица дјечји накит
поклон из бабиња спреми у напртњачу с новцем
и пасошима
нестао мој школски друг? за другим потјерница?
чувај се назваћу те ујутро чим покупим
мрве послије доручка
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ПРУГОМ
Јосипу, пред одлазак
Под мојим или твојим прозором? не знамо
гдје ће ноћас букнути ватра
али негдје хоће
страшан прасак од којег ће моје дијете
окупано цијело намазано уљем пред спавање
добити фрас
и твоје дијете наравно
на које уопће не мислим овај час
и зато трпам у торбу пелене
и журим у сусједни парк
пругом која ће не знамо час
али засигурно одлетјети у зрак
преко ријеке кроз равницу равно
по двије дивље патке малог језера у парку
и сличних свакодневних трица
журим журим са заспалом сјеницом
у једној руци и бочицом млијека у другој
пругом којом језде пресахле дојке
и отворени кљунови заплашених птица
			

Осијек, јуна 1991.
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САРАЈЕВО
постоји улица
уз коју сам се дуго верала
и иста кућа стоји
али ја се према граду не помјерам
знам да би у сусрет
раширених руку
сви помрли пошли
живи би набирали обрве
и пролазили шутке
и овдје је цича зима
док трнем свјетиљку
кроз цијелац се тешко
пробија сан:
сам бог ће знати
је ли затворен прозор
кроз који мотриш улицу?
још увијек скривен и сам?
и је ли преживио минуле сметове
порцулански анђео на столу крај пепељаре?
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НЕВРИЈЕМЕ
нејаким рукама мамимо
птице на тло
али откуд данас запријетише
давни гријеси
слутњом непогоде
зна ли гром шта чини
док корак нам пресијеца
и поглед у нигдину упрт
сијече пламен мач?
скончати пут
није мудра казна!
на ову безумност
машит ће се жезла
и завитлат бијесно
вишњи громовник :
зло ће путем потјерати
на пут присилити!
лиже ватра стазе разастрте
нема птица
над главама круга ниоткуд
у разроока свеца на раскршћу
прерушен гром
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Голуб ЈАШОВИЋ (1960)
Рођен у Пећи, школовао се у завичају и Приштини. Дипломирао
је на Филозофском факултету, на одсеку за српски језик и југословенску
књижевност у Приштини 1986. године. Магистрирао на београдском
Филолошком факултету. Докторирао на Филозофском факултету у
Косовској Митровици, где и ради. Живи у Крагујевцу.

АНАТЕМА
Проклет
Нека буде
И ратар и во
Што забразди
Селиштем
На којем ми још
Трешње живе
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ЛЕГЕНДА О НАСТАНКУ СМРЧЕ
Ђавољим
Стубиштем
Опасаше ми
Прагове родне
Укаскађено
Пакујући
Све у легенду
Да се
Не досетимо
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Жељко ГРУЈИЋ (1961)
Рођен у Сарајеву. Основну школу учио у Калаузовићима код
Сокоца и на Палама, где је завршио и гимназију. У Сарајеву од 1980.
године студирао на Филозофском и Економском факултету. Четири
године после рата, згађен новинарима и политичарима, одлази у романијско село Костреша где постаје дрвосеча, травар, вртлар и калемар. Од
2004. живи и ради на Палама.

САРАЈЕВО
(He осврћи се)

1
У Јеванђељу по Марку,
глава тринаеста,
није ли записано:
Молите се Богу
да бјежан ваша
не буде у зиму.
2
Прогнаше нас напоље из свијета,
у стаклену ноћ и дрхтавицу.
Нека се на законике
из зборнице сотонине,
што вијећаху двадесет и један дан,
излије седам чаша
гњева јагњетова.
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3
На камилама, дакле, опет,
кроз иглене уши Самарије,
супротно од широких врата пропасти,
пођимо, браћо, на Видјело!
4
Драга, опомињем те женом Лотовом,
не осврћи се. Јер, гле:
пред нама je висок пут и Првљенац из мртвијех.
5
Не бојте се, зазидани у огледала!
Ја сам (Исус) који јесам (Христос).
А ви, неприправни, канда
чекате неког другог
да вас изведе
на Видјело, Пут и Чистац.
		

(фебруар 1966)
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КАРАМАНОВ МУК
Подобан вашки и свакој другој буви,
на лињавом сунцу, непомичан лежим.
За кога да ловим, на кога да режим,
када су достојни сви мртви и глуви.
Клепнула ушима, нагриженим, шупљим,
моја верност више никоме не треба.
Очњак ми се круни о корицу хлеба,
паук ми се црни у очињој дупљи.
Срж ми се црва у костима.
Сав сам излив лењости и смрада.
Ноћима цвилим, месецу се јадам,
дојадило Богу, људима и псима.
Вукући времена шугаву репину,
зар с Косова, опет, у пусту нигдину.
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ЈЕЦАЈ МИКРОКОЗМА
Ти љупко спаваш
у свом удобном телу
док ђаво инвентарише
моју несаницу
и месец дражи
касне псе и жене.
Душо, чујеш ли убоги јецај
микрокозма
у шупљој ноћи
и како у провинцијском капричу
цвили псето
наше голе излишности.
Тело нас несмотрено
изгреши душо.
Видиш ли како сиротињски
светли у испражњеној ноћи
чаробна лампа
нашег скрајнутог трајања.
(децембар 1995)
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Ранко ВИДОВ ЂИНОВИЋ (1962)
Рођен у Ратковцу код Ораховца на Косову и Метохији. Избегао
1999. године, живи у Београду.

ПРОЗОР
Нијесам више дјечак босоноги
И ево сам сироче задуго
Несаничар и скитач убоги
Хоћу ли те пребољети туго
Ако ли ме туга не размине
И настави ходом по мукама
Кад ти једном дођем из туђине
Остави ми прозор на дојкама

273

ПОГРОМ

(Етничко чишћење, други део)
Гледај чисте сасвим скроз
Јес оф корс jec оф корс
Спаси шаљи транспортер
Ајм слипинг ис нот фер
Бензин плану какав крај
Хеј вомен но крај но крај
Ca врх зграде старац бачен
Тејки изит рилакс мен
Димом гуше је л то Кфор
Натинг натинг опен дор
Лети глава кроз прозор
Промис ту ју невермор
Хоћу кући бар на трен
О jec о jec андрстен
Мртав се за живот моли
Ескорт ту ју тревел џоли
Хорда слави луда виче
Ај спик српски боље биће

274

Милорад ИВИЋ (1962)
Рођен у Новом Селу код Приштине. Школовао се и радио у Приштини. Након изгона са Космета, живи у Смедереву, ради у Београду.

ЛИПЉАНСКИ ЋУП
Ископаћемо земљан суд, пун зрелог жита,
Из дубине времена – липљанског рита.
У нутрини свемира зрнад се злати,
У ћупу класје, ветар му њише влати.
Тама сунца под земљом се, гле, таји,
И дрхтаји руку, зној и уздисаји.
Суд од земље и ватре, капак од неба,
Чувају жито, само корак од хлеба.
И сен онога што давно обра, оврши,
Чека да се светлосна година сврши.
Да сване дан, зрно да пређе у брашно.
Ал тога дана нема, ноћ зјапи страшно.
Од памтивека до у бескрај глад траје,
А човека нема, човек недостаје.
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Милена СЕВЕРОВИЋ (1962)
Рођена у Копривници, где је завршила основну и средњу школу.
Дипломирала је на Стоматолошком факултету у Загребу, и магистрирала
1991. године. У Франкфурту и Копривници, наизменично, живела од
1991-1998. Потом се настањује у Србији, у Старој Пазови.

ЗИМСКА МОЛИТВА
Душо моја, ти што стојиш
промрзла и гола на ратној вијавици,
сасвим сама, сузом исцртана
и сто пута попљувана.
Ти што дрхтиш
прозебла у самоћи,
снијегом затрпана,
бакља у сред ноћи,
ти што носиш терет минулих година,
ти што сакрила си изгужвани лист
на којем пише
дјетињасто значење:
Домовина,
и у капут ушила цедуљу
с нешто мало земаљске попутнине,
шаку земље
дигнуту из блатне оранице,
старински зване – Дједовина.
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Душо моја,
немој опет ноћас
да се бојиш
и дрхтиш,
ниси сама ...
Ево, силази Господар
да те љуби
и грли
сакривен у пребијелим пахуљама...
23. 12. 1994.
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АРИСТОТЕЛОВА ПОЕТИКА
ИЛИ ДОМОВИНА У КОФЕРУ
Кроз ту сам своју Хрватску
прошла сасвим ненаоружана,
као Силвија Плат,
мали весели дјечак с цвијећем у рукама,
али све бијаше узалудно:
и надање, и бјежање.
Моја је Хрватска страшно болесна
и храни се нашим смртима,
нашим очима,
руга нам се
пјесмом крвника
што попалише све куће јужно од Купе.
Моја је Хрватска грозна,
прљава, кужна,
а ја стојим далеко од ње:
изагнана, оробљена, тужна.
5. 10. 2002.
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ОКВИР ЗА СЈЕЋАЊЕ
Корак трнова цвијета
додијељен у путовању распетог Пријатеља
кад свијет је крвава наранча
болна и презрела
спаљене су заставе старинског доброг свијета
и Демони саплићу своје рибарске мреже
као утеге, као хватаљке вријеже
око мојегa врата
и док узалудно хватам зрак
на туђим обалама
писмо објешеног брата
куца
на смрскана врата
што су додијељена бјежању
сањам заборав у далекој луци
док слушам пјесму погрома и паљевине
вуци
миришу крв на угловима куће
распада се граница свијета
пред којом сломљено моли
стријељана душа
могa дјетета.
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ЈАСЕНОВАЦ
Тврд крик
мојих најмилијих
иза бодљикаве жице
сув страх
утиснут у очи дјетета
умјесто зјенице
што су допутовали љетњих дана
сточним вагоном
до своје задње станице,
и ма гдје пошла
носим њихове
ножем однесене животе
разасуте око крста
најљуће пречанске Голготе,
станују ту негдје
у висини мојег срца
и куцају ослијепљелим страхом
моји стари немири...
Ноћас Господе
кад ти њихова имена
у својој молитви донесем
и запалим свијеће
за помен мртвих
буди милостив
обасјај пут и дај смирење
изгнаном праведнику
и закланој жртви.
Копривница, 14. 5. 1995.
(Послије хрватске војне акције
“Бљесак” на западну Славонију)
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Веселин ЏЕЛЕТОВИЋ (1962)
граду.

Рођен у Липљану. Избегао са Космета 1999. године. Живи у Бео-

ИЗБЕГЛИЧКИ САН
Увече кад легнем
све је као некад
разбије се магла
над самотним сутра
И мирис ливада
ветровима благим
доплута до мене
у предивна јутра
А равница пукла
до дубова старих
што Ситницу грле
у немирном хуку
И девојке неке
већ давно без лица
љубе истим жаром
пружајући руку
Да у снове врате
све ишчезле људе
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и тренутке драге
доле проведене
Исконску старину
што боји божуре
деспотске лепоте
и витешке сене
Грачаничка звона
грмећи мирноћом
милују ме нежно
док целивам свећу
Увече кад легнем
једино се плашим
опијен лепотом
пробудит се нећу
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Маријана БОРКОВИЋ (1963)
Рођена у Сиску, где је до 1991. године живела и радила. Од 1995.
године настањена у Барајеву, у Србији.

ЗРНЦЕ БИСЕРА
Провирујем из таме галебовог врата,
зрнце бисера на конац нанизано.
Приликом удара кљуна,
везица се о камен закачила.
Тако натегнута, до краја,
мене je у животу држала.
Много je драче и прљавштине,
лош мирис царује,
као и у сваком ждрелу.
Затеже узица уназад,
бели се дан долазећи
и светли зрнцу ближе прилазећи.
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Драгослав ДЕДОВИЋ (1963)
Рођен у Земуну. Одрастао у Калесији, а гимназију завршио
у Тузли. Дипломирао журналистику у Сарајеву, а постдипломске студије
у Београду. Запослио се у Тузли, одакле га је рат 1992. године отерао
у Немачку, у Нирнберг, затим у Регенсбург. Затим – у Ахен и Ванген.
Магистарски рад одбранио је 1999. у Ахену. Прелази у Келн, а 2006.
године сели се у Београд, где борави три године, и враћа се у Немачку
(Берлин). Живи у Келну.

ХОТЕЛ ТУЗЛА
двадесетак година
једанаест градова
четири пасоша
напокон се будиш
у хотелској соби у
свом граду
поглед са задњег спрата
чупава брда умочена у
измаглицу
повратак си замишљао другачије
уз локалне фанфаре или злурадост
оних који никуда нису ишли
ту си
и то ваљда нешто значи
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окрећеш нулу
рецепционерка својим сленгом
нехотице такне завичајну чакру
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РАКИТА У ВИЈЕНИ НЕДЈЕЉОМ
СЛУША ТРАНЗИСТОР
Кажу да је полулуд, безопасни југоемигрант.
У предсумрачје довуче старачко трупло до кафане,
Засједне у клозетски ходник, гледа ко улази ко излази,
На столу зазвечи понеки шилинг,
Из џепа масног сакоа вири транзистор,
Укључује га, тражи матерњи говор,
Када гонг означи вијести он појача тон до краја
И прекрије длановима уши, жмирка.
Једино што опомиње да завичај заиста постоји
Јесте ехо спикеровог праскавог гласа
Који подсјећа на парабелум.

286

ЕМИГРАНТСКА
након стотињак километара
упале се очи јер само
разрoоком је дато да уистину види
кад се у бесконачности пољубе шине
спавај
жлијезде луче зној јер
кожа памти што би да заборавиш
можда је град ка којем јуриш
испарио на сунцу удавио се у киши
а мјесто које остављаш у ствари је
мјесто које не умијеш напустити
спавај зато
на крају сваке пруге
усидрен чека
брод
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ПРАГ
На гудуре, у врлети, камен-чемерац ваља попети.
Да презам – не могу, јер намах дјеца уједу ногу,
Бабе и пашчад на ме залају,
Покоре не маре за трошност меса, синови не хају,
Умјесто млијеком, снаје ми унучад плачем доје,
Умјесто проје, кћери из њедара хитају уроке.
Чељад и стока мјере ми кроке
И црном пртином за мном газе,
А трње се мојом кожом огрће!
Кроз мисли горуће низ богазе
Када се обазрем пијаном стазом на беспућа –
Несвјести плазе, жуч се помами:
Бјеху ли храмови, бјеху ли куће?
Мразови! Стијења, хрпе камена!
Гдје су знамења курјачког племена,
Морано, жено, гдје ми је снага
Да на врлети узмогнем узнијети прслину прага?
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Милоје ДОНЧИЋ (1963)
Рођен у Бичи код Клине на Космету. Основну школу завршио
у Штупљу, а средњу биохемијску у Клини. Боравио у Аустралији неколико година. Вратио се и радио у Приштини до 1999. године. Живи у
Нишу.

ЖУТА КУЋА У ТРОПОЈИ
У Тропоји кућа жута
Грозне избе, ланци и ченгеле
Леден кофер, црни осмех покрај пута
Зелен мантил, млад Менгеле.
Лампа стона, светли ребро, врх плафона
Једни зјапе покрај урне
А Свевишњи, кроз креч кобни лупу носи
Друге шкриње чека, слепа звезда, два отета века.
Рида огрлица око врата
Нанизане очи и зубићи скачу
Осећају задах браде свог џелата
Тако сами, пробушени, тамна брда жваћу.
Бубрег Саве шумара
Сад можда негде на јахти у Пацифику
Заробљен у утроби незнаној одмара.
Сад је можда поштарева глава
Билијарска кугла, у првом песку иза угла.
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Сад је можда на некој чуки скелет геометра
Орлова сивих мамац
Вечни пркос и код гробног ветра
Пукотина Млечног пута, планетарни самац.
У празноме сефу влажне очи Светог Петра
Ни по сунцу ни по сату не мери се више време
Преграде дубоке и хладне, на цени је српска јетра
Свет одзвања, амбис еха, у орбити распарено племе.
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НА ОДРУ САМОХРАНЕ MAJKE
Из епитафа, из пушкарнице расла je домовина
Распарена бајка
Кроз жицу и струјне ударе на одру параде
Себе je сахранила самохрана мајка
Бележница завере, звездани свећњак
Васељенска хајка
Дечји осмех и бубрег на столу
Хирург из Јамајке
Сузни je лептир развлачио смолу
Расло je дете из гроба самохране мајке.
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ХОТЕЛ CА ОТПАЛИМ ЗВЕЗДИЦАМА
На друму транзиције
Терасу хотела прекрило шибље
Кроз прозоре без стакла
Инвентар и радијаторе грејао je месец.
Испред прага ћопава циганка
Са пет белих циганчета обележена маркерима
У сали за доручке седи човек без зуба и личне карте
Изнад рулетног подрума, лево од рецепције
Шишти гејзер мокрог чвора.
Кроз одшкринута врата на столу без столњака
Пуши се омлет са државним грбом уместо шунке
Преко распуклог тањира као синдикална застава
Сјаји се паприка из овог века.
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Љубан КЛОБУЧАР (1963)
Рођен у Сиску. Основну школу завршио у Петрињи, а угоститељску у Сиску. До 1995. године живео у Сиску, а потом у изгнанству
у Беранама, Матарушкој Бањи и Београду. Од 2000. године живи у Канади.

АКО МОЖЕ
Ако може,
Молим вас,
Само секунд.
Једну зраку сунца,
Један цвркут птица,
Један мирис липа,
Један додир ријеке,
Један поглед на драга писма,
Један корак стазом знаном,
Један одсјај драгих очију,
Један сусрет стари,
Један разговор кратак,
Један цвијет на један гроб,
Једну ријеч једној особи,
Једну груду земље из краја,
Једну слику сјећања,
Једну пјесму недоречену,
Једну младост недоживљену.
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Ако може,
Молим вас,
Само секунд,
Па да овде у туђини навијек мирно заспим.
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БОЛ
Како ме боли око,
кога више нема,
које више ништа видјети неће.
Како ме боли рука,
коју су ми одсјекли.
Како ме боли нога,
што ослонац ми бијаше,
а сад је више нема.
Како ме боли кућа,
која тамо далеко оста,
а можда је више и нема.
Како ме боли душа,
када ми тијело замире
у очају дугих сања.
Како ме боли све,
чега више нема.
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Драгиша БОЈОВИЋ (1964)
Рођен у Бањама код Зубиног Потока. Основну школу похађао у
Бањама, Брњаку и Зубином Потоку, а средњу у Новом Пазару. Дипломирао
на Филозофском факултету у Приштини, на одсеку за југословенске
књижевности и српскохрватски језик, 1988. године. На приштинском
Филолошком факултету је магистрирао, а потом и докторирао. Ради у
Косовској Митровици, живи у Нишу.

КОСОВСКА ПЕСМА
Кад бих могао
У божур
Да кренем
У коначиште искони,
Пре зоре
У божуру
Пре цветања
Да будем
Па да обагрен
Исцветам
У ридање
У тужну песму
Косовску
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НАД ГРАЧАНИЦОМ
ЦРНЕ ПТИЧУРИНЕ
Слободану Костићу
У нашим очима слика:
Над Грачаницом црне птичурине.
Ти би због тога, као и ja, пријатељу,
У манастир да склониш тугу,
Да те, у неком поновном зидању,
Узидају с каменом,
Да одболујеш векове, и ране Лазареве,
И Уроша Нејаког,
Ти би да будеш десети Југовић,
Или си хиљадити већ,
Плач мајке њихове, – и наше,
Песми би да подариш,
Хтео би, и рукама и песмом,
Да се ухватиш за звоник цркве,
Да непрестано звони, да звони још шест векова.
И опет још толико – ти би унедоглед.
Али и моја песма чезне, ни мој бол није мањи.

297

Горан ВРАЧАР (1964)
Рођен у Сарајеву, где је завршио основно, средње и високо школовање. Живи у Источном Сарајеву.

СВЕТЛА САРАЈЕВА
Још увек постојим, још пркосим Богу,
са мном моје цело постојање пева,
не бојим се смрти само ако могу
још једном да видим светла Сарајева.
Грлим хладно гвожђе, најмилију драгу,
умотан у тешко јутро изнад града,
кренуо у прошлост, застао на прагу
моје бивше земље, бившег велеграда.
Не пале се светла, све углавном ћути,
само грмљавина низ улице хода,
чувам болно срце да се не запути
предграђу у коме умире слобода.
Дишем ово небо над погнутом главом,
љубим ову земљу, волим је и просим,
а тишина пије, плаћа заборавом,
и ја само беду кроз векове носим.
И подижем руке, ка небу, ка богу,
(на тренутак само чујем како пева)
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не бојим се смрти само ако могу
поново да видим светла Сарајева.
Тамо где се ђаво осећа на своме,
када јаук ветра низ улице крене,
ја бих запевао али немам коме
кад не боли никог како боли мене.
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ЈЕ ЛИ ОВО ДОБА
је ли ово доба у коме се рађа
зло под црном шапом разузданих звери,
ружа процветала из крви безнађа
и време које се мртвацима мери.
ја јесам ли проклет да ме слепац води,
или да ме песми глухонеми уче,
криком из кога се бесконачност роди
пре но човечанство црнину обуче.
је ли историја скуп умрлих нада,
сахрањена вечност, гроб без споменика,
крвљу исписане песме страховлада
и згажене очи чизмом осветника.
је ли бесконачност коначно пред нама
у ходу лешева и лелеку птица,
слепо веровање у дубине јама,
у пољубац ножа и загрљај жица.
је ли ово доба у коме се рађа
зло под црном шапом разузданих звери,
ружа процветала из крви безнађа
и време које се мртвацима мери.
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Зоран НЕДЕЉКОВИЋ (1964)
Рођен у Приштини. Школовао се у родном граду. Магистрирао
2006. године на Филозофском факултету у Нишу. Ради на Филозофском
факултету у Косовској Митровици. Живи у Краљеву.

ОДИСЕЈЕВ ЛУК
Да ли ћу моћи
Бар једном у самоћи
Да затегнем Одисејев лук?
За овог ћу века
Чути у себи надчовека
Кад чујем стреле звук.
Да ли ћy моћи
Још ове ноћи
Видети стрелу ту?
То je стрела
Што ме je срела
У прошлом животу.
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Жељко ПРЖУЉ (1964)
Рођен у Сарајеву, на Илиџи, где је учио основну и средњу школу. Завршио је грађевински факултет у Сарајеву. Живи у Источном Сарајеву.

ОПРОШТАЈНА ПЈЕСМА
Кад посљедњи пут каљавим друмом
За један од брегова Рогоја,
Понесу крст са мојим именом,
Немој туговати, љепото моја
Прави се и нијема и слијепа
Само обриши прсте од воска,
Чврсто стисни трепавице дуге,
То је мене стигла Касиндолска
Она моја из деведесет друге
Крвава, несрећна и лијепа
То су моји ђаволи бијели
С облака спустили степенице
Да би и мене собом одвели
Горе, у заборављене улице
Да се не мучим на овој планети
И зато пусти, остави сузе,
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За оне мале, важније ствари,
А као суви снијег са блузе
Мене руком стреси и не мари
Да ли ће још неко да се сјети
Дрвеног крста с мојим именом
На једном од брегова Рогоја,
Ова пјесма на друму каљавом
И мене и тебе, љепото моја.
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МУДРАЦИМА
У дашчаној крчми изнад Враца
пијем кафу, уморан од пута,
слушам причу сеоских мудраца,
политика, кошарка и љута.
Све јунаци отврдли на пиће,
јуначине огрезли у слави,
сви помињу Отес, Чекрчиће,
Бетонару и Један’ест плавих.
А ја идем с Равне Романије,
анђели ми на десном рамену,
у глави ми пјесме најстарије
и имена на мермер камену.
Као да је вјешти риболовац
својом мрежом сакупио зв’језде
и спустио у свјетлосни дворац
на планину гдје се виле гнијезде.
И окрећем и ја туру љуте,
пету, шесту, даље се не броји,
кад ја пијем тад мудраци ћуте.
– Шта је било, витезови моји,
ђе сте били, ђе сте ратовали,
у Штабу ил’ Црвеноме крсту,
за баклаву орден су вам дали
и пензију за рану на прсту,

304

марш напоље, да вас сад не гледам,
поломићу крчму лудом главом,
срамота ме што сам од вас један
преживјели кићен туђом славом,
оних горе с Равне Романије,
са камена умјесто с иконе,
е због њих ће неко да м’ убије,
ал’ не мичем у страну никоме.
И док бјеже да ми стих не чују,
испод Враца свјетла док се гасе,
против свих сам, и чекам у углу
специјалце српске да ме хапсе.
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Зоран (ЋАЛИЋ) БОГНАР (1965)
Рођен у Вуковару, где је учио основну и средњу школу. У Вуковару живео до 1991. године, а потом дошао у Београд.

УТОПЉЕНИК
Нема изгледа.
Нема ни трунке изгледа
да се ископам из ситуације ове.
Око мог живота оковано је море,
оковано је право бодљикаво море.
Оно ме гуши,
стеже ми врат,
краде ми снагу,
нуди ми рат...
Не могу да га прихватим,
јер нисам за то спреман,
вода око мене,
испод мене
и у мени,
постаје права неподношљива неман.
У оку моме нађе се земља.
Задње трунке снаге усмерих
према њој.
Изнад моје главе јато сретних рода.
Још један завеслај...
Још један... до обале која не постоји,
читав свет постао је вода...
Вуковар, 1984.
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ЉУБИМ СВА ИСКУШЕЊА
КОЈА СУ МИ СУЂЕНА
Кажем: љубим сва искушења
која су ми суђена.
Њихове жртве чине ме слободним
иако не знам
ни где су им логори,
ни где су им гробови,
ни ко су били робови,
а ко богови…
Љубим сва искушења
која су ми суђена
у славу стварног живота
који се свакодневно,
и божански и сатански,
обрушава на нас.
Београд, 2003.
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Радмила ЂУКЕЛИЋ (1965)
Рођена у Босанском Грахову. Прве године провела у селу Зебе.
Основну и средњу школу учила у Грахову. Студирајући у Сарајеву, звање
правника стекла 1987. године, када се и вратила у завичај. Као избеглица,
у Београд дошла 1994. године. Од 2010. живи и ради у Бањој Луци.

ЈЕДНА ПРИЧА
У сећању бриди слика, уздасима да је пратим
У детињство, најмилије, са песмама кад се вратим.
На лицима осмех блиста, отворена широм врата.
Око мене окупљени, отац, мајка и два брата.
Испред куће орах бдије и поносан стражу чува,
Из оџака дим кривуда, на шпорету ручак кува.
Један брат ме нежно гледа, други прича шта се збило,
поносита мудро ћутим, у срцу ми топло, мило.
Док смо расли раздрагани, штитила нас топла кућа,
нисмо знали, ни слутили, нове путе и беспућа.
Брзо прође дивно доба, тај откинут комад злата,
Цела младост прохујала у вихору страшног рата.
Нестадоше оне чари, потонуше сва надања,
Настало је време тамно, време бола и страдања.
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Свуд около никле хумке, друг из клупе јуче паде.
Бога молим за утеху или макар трачак наде.
Прође и то време тешко, све недаће и сва мука.
Оста тамо у даљини међ многима једна хумка.
Једна хумка усамљена, тужна земља, напуштена.
Понесосмо на пут далек прегршт болних успомена.
Кренули смо преуморни и гоњени попут звери,
Тромим нашим корацима, ал’ у нади, ал’ у вери.
Отад ето већ – године, нова гнезда сви смо свили.
Не баш често, виђамо се, нисмо оно што смо били.
Ја и моја драга браћа, из колевке исте никли,
Не баш често, виђамо се, на недаће давно свикли.
Згледамо се и ћутимо, с погледима пуним рана,
свака бора на лицима једна прича испричана.
Тамо негде остала је једна хумка, ту са стране,
Орах стари чува стражу, повиле се тешке гране.
К`о споменик одолева невремену што све брише,
Остаде нам зрно наде, сећање и – ништа више.
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Зоран С. НИКОЛИЋ (1965)
Рођен у Белановцу код Владичиног Хана. Као новинар, у Приштини радио до 1999. године. Живи у Врању.

МАГИСТРАЛЕ
Такво нам je доба: изнад нас je стаза,
Паучина свуда, како до излаза?
То нас преци прежу у ватрени јарам,
Кисели се душа ненавикла на рам.
Села су нам мезре, градови ускисли,
Шуме на умору, ветрови се стисли,
Рука руку сече, око гура око,
Од свих наших птица, најмањи je соко.
Грабе стране света свака у овом у свом правцу.
У средини света црв се усијава,
– Огледало сломи – порука губавцу.
Уморан je поглед, гамад пребројава,
Болести нас носе, широка им крила,
Ово наше доба змија подсирила.
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Ђорђе БРУЈИЋ (1967)
Рођен у Карловцу, где је учио основну и средњу школу, студирао у Петрињи. Живи и ради у Подгорици.

ЈЕСЕН, МАСЛИНАСТА
И ова ће ме јесен дочекати у туђини
Јесен грозно маслинаста
Јесен мене
Шта сам ако сам у туђини
Шта сам ако сам сенка
Ако сам сам себи довољан.
Ни ове ме јесени неће привући облаци
Пурпурни
Ни виногради зрели
Јесен је грозно маслинаста
Јесен у мени
И нећу бити поново рођен
Ако се вратим из кала и тескобе.
И ова ће ме јесен дочекати у туђини
Под сводом мермерносивим
Јесен без мириса и светлости јесење
Јесен грозно маслинаста
Јесен мене.
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***
(Исповест човека са два имена)
Нисам разумео шта значи збег, ропство, цивили,
али знам да је мајка родила девојчицу
у сточном вагону који се од Приједора љуљушкао
према сумаглици Градишке.
Тамо сам видео како стрељају промрзле дечје руке,
а мајку и Лепосаву, ону исту из вагона,
на њеним недрима,
гурају у цистерну као у бели мехур
где ће се душе са гасом измешати
и праменовима ко зна чијег смеха,
тамног, и још тамнијег од црног речног гробља
Ја сам миловао траву,
додиривао зреле латице маслачка
и чекао када ће се јато њихових меких крила
просути над згрбљеним телима уместо опела
Од тада, било куда и било кад да пођем,
увек ћу, за једним или другим именом,
стићи на исто место,
међу опасане ливаде уз реку из које, знам,
не светли водена зрака
него црне зене модрих девојчица
Од Градишке – Јасеновац,
Јастребарско, кужна болница...
Ћутао сам као што и данас ћутим;
и сањао – теку крунице маслачка уместо реке...
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На ливади, туђ свему, бирам између
Војко Новаковић и Гојко Кнежевић,
бирам двојно унутар једног себе,
ћутим и бирам између две самоће...
Од тада, дакле, било куда и било кад да кренем,
дању или ноћу, зором, у горе или градове,
да се сам живота надишем
знам да је једино мој пут,
међу свим људским путевима,
за два човека намењен
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***
Када се селим, носим све
а то је у себи ништа
Од чега да се раздвојим када ме нема...
Ситнице су пажљиво спаковане,
сигурно закопчане
у претинцима са месинганим дугмићима,
похрањене под иглицама
у врху срца...
Све речи којих сам се могао сетити,
за које сам знао где су заборављене,
па сам их у журби разместио у себи,
верујући да ће ме позвати
када их будем тражио
ако стигнемо тамо
одакле сам кренуо.
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Нена СМИЉАНИЋ (1967)
Рођена у Госпићу, одрасла у Осијеку. Живи у Београду.

ОЧИ
Одлазимо у добар ваздух. дишемо помоћу
чађаве пећи историје.
шта нам значи један континент, шта
пошта са запетљајем црева? angelus
silesius ме упознаје с тобом, најсветлији.
долазимо под удар историјске нежности,
бежимо; главом, трупом и бајкама.
друга обала доноси странствовање. али
твој глас се ори, одомаћен: ja сам газивода.
говориш, људи приносе столице у неке од
кућица хороскопа, ткају наталне чаршаве
својих вођа.
пеки доносе књиге састављене од властитих
дланова. у истој књижници, кад дигнемо
главу са писмена, очешу нам се погледи
понекад. књижничар
нам налије очи врућим сузама.
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Иванчица ЂЕРИЋ (1969)
Рођена у Сиску, одрасла у Приједору, где је завршила основну и
средњу школу. Студирала новинарство у Загребу, магистрирала у Отави,
живела у Торонту, а скућила се у Ванкуверу.

СОБА ПРОСТОТЕ
Овако сам научила шта је природа човјека,
И чему нема лијека кад нагрну
Мали пориви душе,
Када се славине сасуше а живот утопи
У ужас чекања живота,
Овако сам научила шта је простота
И одакле груне.
Године деведесет и друге, или могуће треће,
А обје бијаху псеће,
И обје рат је јео као рак
Здраве дојке,
Обје вриједне ни двојке
На испиту цивилизације,
Обје у тефтеру имиграције
До краја њеног живота,
Те године сада далеке и већ је сјећања дробе,
Ушла сам усред те собе,
Собе простоте.
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У кампу избјеглица,
Гдје сам се нашла збуњена,
Простота је открила лице
Свјеже окруњена,
Простота је нашла начина
Да се објави.
Пушили смо на тоне,
Цигаре пљувачком топљене,
Цигаре оклопљене
Новинским простим папиром,
И као виром
Немиром пропасти мира.
У нашој се земљи пуцало,
Људе су клали на сто начина,
У нашој се земљи нашло сто зачина
Да се простота
Закува.
У кампу избјеглица, у оном мраку без боје
Неки су и тамо нашли
Начин да туђе присвоје.
Цура је вила цигару,
Посљедњу из свог џепа,
Посљедњу прије но крепа,
Посљедњи упаљен дим.
И цура је вила цигару,
И плакала успут је мало,
И потом све је престало,
И јавила се простота.
Гладни посљедњег дима,
Бијесни што она га има,
Бијесни што њихове кољу,
Што немају судбину бољу,
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Што су у стаду јадника,
Не строју побједника,
Кад је окренула очи,
Украли су јој дим.
Дуго је руком пипала
По плочи прљавог стола
И сјећам се оног бола,
Када је нашла празнину.
У кампу избјеглица,
Гдје нашла је себе збуњену,
Простота је открила лице
И њу неокруњену
У онај
Најслађи дим.
Простота је нашла начина
Да себе у све нас посади,
У досади.
Дуго је руком пипала
По плочи пуној ништавила
И сјећам се да се пресавила
Пред налетом простоте.
И преко руба времена,
Ја бјежим од тог сјемена,
Ја бјежим од тог сјећања,
И од те собе простоте.
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ПИСМО ТАТИ
Ево ме опет како почињем писати пјесме,
На углу Yonge-a i Carlton street-a,
У Торонту, Канада,
У једној пекари која има мраморне столове,
Као надгробне плоче,
Док вани лије киша,
У једној пекари која има надгробне плоче,
Чак и кад вани не лије киша,
Ево ме опет како почињем писати пјесме,
А вани лије,
На надгробне плоче.
О томе се не прича на овај начин,
Ако се уопште прича,
Али мени треба савезник.
Када сам паметна, отварам свој дан као цвијет,
Често не отварам,
Ево ме опет како загријавам своју крв,
Као чај на студентском решоу, у Загребу, оних година,
Ево ме опет како буљим преко прозорског цвијећа
И срцоболим,
Ево ме опет како чешем лице прљавим прстима,
Баш као дијете које хоће бити вољено кроз опомену,
Ево ме опет,
Видим
Ништа не помаже.
Тата никад не би попио ову кафу,
Још млачу од оне у коју је баба умакала свој крух
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За ону вечеру без зуба,
И сада видим:
Шта има ново, тата,
О ништа, баба је умрла.
Спустила сам телефон у избјеглиштву у Шведској
Најежена као лептир у љепилу,
Нисам је видјела пар година,
Зубе у чаши,
Зубе у чаши.
Ни старе перине које смрде на воду
У њеној удовичкој соби старице која стварно није
Познавала своје српске унуке,
А да је није било мене не би било,
И да Адама не би, не би никога било,
Стварно жао, моја бабушка,
Закована плућима за телефон
Ја сам за тобом плакала
У избјеглиштву,
У Шведској.
Ево ме опет како пролазим кроз онај исти ходник
Расходоване шведске касарне за азиланте,
Пет тушева на педесет људи
Молим, не може се закључавати
Гола, гола.
Ево ме опет, са срцем добошем, расјеченим,
Била је ноћ,
И зашто су ми разгрнули завјесу?
Ево ме опет како лупам челом
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У сиве лимене, ољуштене, војничке ормаре
поред жељезних кревета,
Шта има ново, кћери,
Ништа, а зар се не боримо, тато.
О, да!
Прве ноћи: мокрила у лавабо
У Малмеу, на трећем спрату, у тишини.
У случају пожара или бомбе
Молимо: споредни излаз.
А зар се не боримо, тато?
И ево ме опет како пијем твој јефтињак “Pino Silvestre”
И како жалим
И твоје зубе дезертере, твоје испале,
Знам да је мама умрла
И знам да се морало јести
Чак и у тако сиромашној земљи
Која је једном-годишње клање свиња славила као обиље
А ми ни то.
Опрости, ево ме опет,
Ево ме опет, ево ме.
Нема ничег у Канади, Торонто,
Нема једног једноставног оног нечег важног
непоновљивог.
Причам ти као да си жив.
Нема ничег у Канади, тата.
Ево ме опет како зурим у твоје
Отворене заспале плаве очи,
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У оној соби мрачној као унутрашњост ципеле
У оној соби у којој сам,
Преко тањира са месним нареском
Видјела твоју матер када је моја умрла
Видјела твоју матер други? трећи?
Пут у животу.
Пут у животу,
Шта је?
Ево ме опет како не могу да јој опростим
Што ми је купила само једну чоколаду
Оне ноћи у Београду, случајне,
И ево ме опет како ми све то није важно
Као ни њој.
А за маму је касно.
Пишем ти као да си жив
О пишем ти као да си жив
О као жив.
И ево ме опет
Преко Атлантског мора које не значи ништа
Као вода географија бијег или степен успјеха бијега
У одвијању
Тебе су већ убили, док сам летјела,
И ево ме опет
Видим да Атлантско море ништа не значи
И видим да ништа ништа не значи
Сем ти.
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Крај аутобуса
Ти си мене загрлио, мој тата,
Не можеш бити већи Хрват од Хрвата,
Ни Србин.
Нисмо се више никад видјели.
Пишем ти као да си жив.
Нема ничег у Канади, тата,
И цијели свијет је наша закључана кућа
И празан.
Ево ме опет како заплачем
Над преслатком кафом, као татином,
Или купујући млијеко, као теби,
Или крај трговине мушких ципела, никад купљених,
Или у било ком трену који могу повезати,
А који не могу?
Који не могу?
За тебе.
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Владимир ВУКИЋ (1972–1994)
Рођен је у Бихаћу, где је завршио основну и средњу хемијскотехнолошку школу. Тек уписавши Технолошки факултет у Бањој Луци,
године 1990. одлази у Шибеник на редовно одслужење војног рока ЈНА.
По избијању рата, 1992. године избегао је с породицом из Бихаћа у село
Лохово. На Баљевцу, надомак Бихаћа, гине 1994. године.

ПТИЦА
Чекам те,
у мом срцу расте дрво очаја;
чекам те дуго већ
ти луда пламтећа птицо,
ти што кликћеш на сунцу,
ти што немаш границе
и немаш куд;
већ дуго те нема,
али ја знам да ћеш доћи кад-тад
као откинут комад сунца,
као муња љубави,
комета смрти;
а ако ти је дошао крај
васкрснућеш
само због мене из пепела,
птицо луда,
птицо кликтава.
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ПЕТАР ПАН
Ја сам путник кроз вријеме
и вјетар је мој слуга,
ја немам ништа
и скупљам доказе да сам некад постојао.
Хтио бих да скупим све драге ствари
прошлих живота,
драге ствари везују за драге људе.
Чујем како туче сат:
то вријеме пролази
и више нисам тамо
гдје сам некад био.
И вријеме је да пођем опет,
а снаге немам
ни да удахнем ни да сузу пустим.
Сам против свих,
залутао у времену,
не знам гдје сам,
само вјетар је мој слуга
а ја сам
Петар Пан.
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Горан ОСТИЋ (1972)
Рођен у Санском Мосту, где је завршио основну и средњу школу. Започео да студира на Ветеринарском факултету у Сарајеву, али је
избијањем ратних сукоба прешао у Бањалуку. Ту је дипломирао на Пољопривредном факултету 2000. године. Живи и ради у Бањалуци.

ДА СУ ЉУДИ ЗНАЛИ
Ја.
Ја сам?
Ја сам знао да...
Ја сам знао да ће...
Ја сам знао да ће људи?
Ја сам знао да ће људи страдати.
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МОСТ ОД СНА
(Сански Мост, Илиндан, 1977)
Сањани граде мост по сећању
На стубовима илузије
Премошћују немирну бујицу
Премошћују обале свадљиве
Сваким буђењем мост ишчезава
И обале се удаљавају немилице
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Живојин РАКОЧЕВИЋ (1973)
Рођен у Морачи. Живео у Приштини, где је дипломирао српски
језик и књижевност на Филолошком факултету. Магистрирао на Филолошком у Београду. Боравио и радио у Приштини до 1999. године. Живи
у Грачаници.

ГОРИ РИМ
Гори Рим Нероне
Снаго моја
Гори Рим
Бјеже твоји ђаци
Отворених глава
Отворених књига
Отворених глава
Бјеже
Лијепо ти стоји ватра
Спепељене колоне
Пурпурни мој владаоче
Пишти месо
Пашће зид љубљени
Ето варвара
Схватам свјетлосну потребу твоју
И ватру заштитницу
Чујеш ли ти мене
Милион ти пута гори Рим Нероне
Ватра иде према теби
И горим Ја
И гори Рим.
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МИРИС ДЈЕЦЕ
(Љубица Живић из села Старо Грацко,
у јулу 1999. године изгубила је два сина.
Отишли су да жању жито.)
„Брате, изађимо у поље,
Родило је жито!“ –
рече мој син,
и одоше она два моја,
два радовања,
двије пуне куће,
два ознојена мужа,
она два моја.
А ја не волим кад толико роди
кад од ратова,
кад од страхова,
отежа клас и земљи и себи.
(Зато никад не жањи у злу
оно што се при добру сијало.)
Пусти нека га однесе ђаво,
нека га поједу птице,
немој га дјеци у уста.
Зло му је помогло да роди,
да те намами,
да те сачека,
да останем без икога.
Кад су уместо жита,
пожњели она два моја,
отишла сам у поље,
и грлила празно класје.
Кад су их умјесто злата,
донијели у двије пластичне вреће,
ништа ме није било,
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и ничег није било,
стала сам између она два моја,
између два неба,
да последњи пут,
осјетим мирис дјеце.
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МЕТОХИЈА
Метох и ја златну прашину
твога поља
Брод у виноводу
од Призрена до Солуна
У житу расте богомоља
а калуђер ко зрно пшенице
изгони јелена до катуна
Метох и ја
и Дечани
Чија је ово земља
Она може родити човјека
Дани дани дани
и ријека
што од неба чека мрест
Достојно јест
Поклањајем се
теби
Метохијо
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Татјана БИЈЕЛИЋ (1974)
Рођена у Сиску. Дипломирала на одсеку за енглески језик и књижевност Универзитета у Приштини. Магистрирала на Оксфорд Брукс
Универзитету у Великој Британији. Докторирала на одсеку за енглески
језик Универзитета у Бањалуци, где данас живи и ради.

КЕСЕ И КУТИЈЕ
… стрепим да их опет не изгубим, роковнике и књиге
из времена кад су горјели плакати
с међуградским возним редом,
а провалије губиле статус трагичног одредишта.
Пут је био дуг и бесплатан, служба са рафал куглама.
У регалу сам оставила, препустила ломачама
одрасла слова и тешке игроказе, атлас пун цитата,
несазрело бреме. Са полица разреде писаца,
из ладица папире са стармалим стиховима
нисам изнијела кроз врата.
Носе се само кесе без ствари, за нужду, за муку,
за чување главе. Спусти се, стисни, не диши тако јако.
Пут је узак и мост је начет и овај комби
нема точкове.
Стрепим да их опет не изгубим, након много година
прелазим границу из дана у дан са сумњивим теретом,
вучем га између цистерни и шлепера,
заобилазим лимузине,
оне леже мирно на бауштелским тачкама, ове кутије,
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нашла сам им смјештај у неутралној зони с пуно кисика
да се покрену, да се отворе, прелистају и заволе
и сада заиста немам шта да пријавим
осим сјећања и добре воље.
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ПУТ ЈЕЗИКА
… сједиште до прозора није топло ћоше
већ номадска трака.
Дворишта и стратишта, брзином одмака
мијењају маске збуњеним лицима
као да је фебруар, вељача.
Носим карневалске звонцаре
и са сваком образином
борим се за прорез за уста.
Треба нахранити језик
уз толико грчевитих израза.
Дјевојка до пролаза не памти синониме,
рачуна плодне дане и остаје иста.
Носи календар свињогојске фарме,
разазнаје њушке до колиња, затим плаче.
Страх је да подигне ролетне.
Возимо се, свака на свој начин
производимо живот и ћутимо.
На заједничком излету у архетипе
жене су причале и гугутале
и било је довољно млијека
да им нарасту репови.
Превише бујности, закључио је учитељ
драматичан говор над колијевком,
сасјекао коров пупчане врпце, завладао.
Од дана кад му је опроштено,
твој језик није мајчин, није твој.
Пушташ мјехуре ко љупка риба
и воле те законодавци.
Дајеш им све што очекују,
осим тешких мисли и раскошних ријечи.
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Ћутиш кад те боли, кад превише знаш, кад трпиш
у базену, калиш се у туђој земљи, нијемиш иза границе.
Због нације мијењаш нагласак, због шефова дикцију
и почињеш да прослављаш властиту вулгарност и остале
нерадне дане. Бруси језик, цуро, да се уклопиш; бирај
наше ријечи, чудакињо; слушај или путуј.
Сједиште до прозора је номадски поруб
карневалских звонцара над сандалом клепетушом,
уноси нервозу.
У оваквом стању око се не фиксира,
отпадају пете и језици.
Храним га потоком, растварам се,
вадим је и чешљам замршену,
сад кад смо довољно далеко
распуштам ти жиле куцавице,
проговарам и слажем маске.
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Драгица ЖДРАЛИЋ (1974)
Рођена у Мостару. Основну школу завршила у Домановићима,
а средњу у Чапљини. Живела у Невесињу и Београду, а сада у Петроварадину.

МОЈА НЕРЕТВА
Неретво
врбе ти закитиле обале
па се огледају
на твоме лицу
ко невјесте,
водо моја
Знаш ли
колико нас је година
дана одвајало?
У мислима,
у срцу,
чежња тече.
То ти, Неретво, протичеш
низ сјећање,
препознајем док
кроз мене жубориш.
Све док те не видим
нећу имати мир,
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све док не бацим камен
са твоје обале
у дубине.
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Бранислав ЗУБОВИЋ (1976)
Рођен у Тузли, где је започео школовање, а 1992. године наставио у Новом Саду. Дипломирао српску књижевност на Филозофском
факултету у Новом Саду. Ради у Врбасу, живи у Новом Саду.

ТРАГОВИ
Срушена порта, порушен звоник
Само још кестен, нетакнут пати,
У младој трави дрема раоник
Над земљом коју прелећу ати.
Топот тишину усе улива
И Сунце у молитвеном часу,
У ком је некад шаптала свила
Уснама скривеним у таласу.
И чиме ћу прекрити трагове
Кад из даха разлеже се страва,
Обијао сам ноћу прагове
Које још није прекрила трава.
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ЦРНА КУЋА
Црна земљо моја у спаљеној души
У телу од црне магле што се гусне,
Надима се река, пусту кућу руши
А сећање само пријања за усне.
Пуста кућо моја, остављени доме
Горка суза твоја лице моје бразда,
Уздише и лето; ајде удри громе
Располути оно с чим нас Господ сазда!
Сад нам други живот нуди млада трава
Мојом крви више тело не корача,
Без ока и вида оста шупља глава
Док на пустом гробљу црни гавран врача.
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Милан НИКОЛИЋ (1976)
Рођен у Тузли. Рано детињство провео у месту Прибој на Мајевици, где је учио основну школу. Ратни вихор га 1992. године односи
у Бијељину, где је завршио средњу економску школу и дипломирао на
Педагошком факултету. Живи у месту Дијелови код Бијељине.

БРЕЗЕ
Негде у нама брезе се беле
Непосеченим витким стасом
Спутавајући ветрове смеле
Који нас њишу над ужасом
И радују се сунцу штедром
Неутабани сметови рима
Док заклоњени столетним кедром
Трагови душе копне у њима
А у римама дрхти јасика
Одзвања срца тешки наковањ
И спи у магли самогласника
Пролеће древних људских страхова
Негде у нама беле се брезе
Стасом витким непосеченим
И дотрајале пуцају резе
На вратима давно затвореним
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Тања СТУПАР ТРИФУНОВИЋ (1977)
Рођена у Задру, избегла 1995. године. Дипломирала српски језик и књижевност на Филолошком факултету у Бањалуци, где живи и
ради.

РАТ
А онда су главе зриле
тако брзо
на вратовима
да су отпадале
свакодневно

341

КУЋА
Отишла сам да видим кућу
Једна критичарка је писала како пјесници у рату пуно
користе мотив куће
У рату нисам била пјесник него дијете
које је остало без куће
уопште ми није било тужно
најприје ме обрадовала промјена
други град и људи
чудио ме очај родитеља
вјеровала сам да постоје куће и мимо те куће
Говорила сам глупости
Куће као петељка трешњу држе успомене
оне сазрију и испљунеш им тврду шпицу а поједеш сласт
Куће су само мутне мочваре мрачни ходници духови у боци
право мјесто душе је на раскрсници гдје увијек шиба
вјетар нових почетака
С годинама сам све чешће мислила о кући
Долазила ми је у сан пролазила сам њеним ходницима
отварала врата соба
а оне су биле пуне ваздуха у којем смо остали
живот се ноћу тајно гурао ка оној нити у којој је прекинут
Дуго ми је требало да схватим да сам несретна због куће
и да не могу наставити даље
док не одем и исплачем се крај ње
Кућа је велика и бијела
сунце се забија у стакла врућина пече
стојим испред куће и плачем
То је њена кућа каже мој муж непознатим људима
они се чуде и слијежу раменима
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Ту је некад живјела хоће само да види
све је у реду само да види кућу
Гледам кућу
Жутокоси дјечак протрчи испред мене то је мој брат
то није мој брат мој брат је сад човјек
и живи у другом граду
Кућа је лавиринт не смијем ући унутра
може ме прогутати празна утроба
само је гледам споља она ме грли и одбацује
то је моја кућа
Како све успомене могу стати у пар минута
скакање преко ограде куповина у киоску поред
смоква у дворишту
шахт крај зида гаража чесма
шљива се смањила говорим кроз сузе
све се смањило
ја сам одрасла без куће са бијелим зидовима
Никад више не
желим имати
кућу
купићемо стан
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ДОК МАТЕР ЗОВЕ НА ВЕЧЕРУ
Главу у торбу торбу под мишку
борове иглице пецкају стопала моје је сунце
јако га грлим моје је сунце горим у грозницама
морско дјетињство слане усне
пијане шкољке у које се увлачим
меко ткиво када би могло
моје би срце за тебе било ова течна нутрина
што дрхти под додиром
али очврсло је касно је
прејако сунце
видиш како удара у очима жмиркамо жути дјечак
и ја на рубу обале
са врховима прстију у води поцрнили од чекања на сунцу
риба још не гризе
оштро камење утискује своје печате у наше босе ноге
ми трчимо занемаривши бол
јер још увијек не раствара она нас него ми њу
обала је обрасла нашим успоменама
куда смо то кренули
риба још не гризе
твоја жута коса је златник испод неба
матер нас зове на вечеру
Главу у торбу торбу под мишку
у какав свијет смо отишли брате
одрасли без сунца и гдје је твоја жута коса
разнио вјетар
главу у торбу торбу под мишку
риба још не гризе
и ћути матер
луке су друге обале стрме и стрма у нама пристаништа
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путници смо у броду без мора
и без јаснога одредишта
плиме и осеке нису од воде него од неке туге у нама
која нас носи тамо овамо по неким туђим обалама
Главу у торбу торбу под мишку
далеки свијет је премрежен чежњом
и путницима уморне очи циједе
још слика под посрнулом вјеђом
не дају мира злобни пејзажи
љепотом својом распусни су
и нема ока које се свијета довољно може нагледати
узми ме попиј ме опиј се самном
ја ћу ти вјечну глад распјевати
и ништа од мене узети не можеш
и ништа ми не можеш дати
(риба још не гризе
далеко од куће у нама расту туђи сати)
Главу у торбу торбу под мишку
борови ћуте чемпреси ћуте и камен ћути
и змије ћуте испод њега
у мазно клупко умотане у љути отров слутњи и сјена
а чудни путници на чудне путеве крећу
са прегршт успомена
кућа у подне бљешти на сунцу
а ноћу у бунилу јој гори лице
неке је руке милују ватром (прељубница)
а ми се успут преоблачимо у друге људе – избјеглице
и гарава је послије дуго наша кућа била
док се није умила
од свога стида
од свога црнила
срамота на њу каква је то кућа
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што је страст туђа запали лако
ноћу и даље кроз шупље олуке
зове руке које су је градиле
бестидно тужно кроз сан нас дозива
луда глава наша кућа у туђем заграљају издајица
Главу у торбу торбу под мишку
и комад крува да нам се нађе
кад огладниш на молу док чекаш
(риба још не гризе)
у друштву два пута је слађе
причамо неке обичне ствари
наивно сањамо путовања
презревши млаку воду у нашој ували
очи су нам фењери машти
и мисли су нам спремне за пловидбу
а матер зове на вечеру
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Маја СОЛАР (1980)
Рођена у Загребу, живела у Крижевцима до 1992. године, а затим у Сарајеву до 1996. Потом у Руми, Врднику, Лединцима, па у Новом Саду и околини, на двадесетак различитих адреса. Дипломирала,
мастерирала и докторирала филозофију на Филозофском факултету у
Новом Саду, где данас живи и ради.

ВОЈНА БЕСКУЋНИЦА
не нисам пребегла
одбегла
избегла
била сам премештена
јер такво је било наређење
оставити све и доћи тамо где нећеш добити ништа
бараке су мирисале на похабане почетке
и ољуштени креч
кантина у којој је за доручак било
тоооооооолико бијеле каве
да су сваки дан просипали огромне
лонце текућине у траву
а ја сам дотрчавала са празном пластичном флашом
наређење је било да се дође и остави све, да се дође
тамо
где те потпуно забораве
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и где те ставе на листу за стан који мораш купити,
ако имаш пара, ако немаш нема стана
бараке су биле пуне људи
мали људи обучени у маслинастозелена одела
када смо сестре и ја дошле у колективни центар
обучене у старе јна униформе
једна девојчица је рекла другој деци
да је баш добро то што смо ружно обучене
јер се нико неће заљубити у нас
некада давно сам обожавала бијелу каву
вероватно зато што је никада није било
ни у једном доручку током премештања
преко тридесет станица у једном бескућном животу
преко тридесет размазаних простора
а ниједан твој
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СЛАЈДОВИ ОД ЗГРАДЕ ДО ЗГРАДЕ
са кришкама жутог намештаја
испод тврђаве
у удубљењу старог града
уселили смо се у даброво језеро
тамо смо живели неколико жутих година
жвакали папире
полупали шест тањира и још више нарација
мачке су долазиле и одлазиле,
а само наша мачка звана Мачка
остајала је да нам спава на ногама
јер смо је удебљали и претворили у мачку за мажење
свака формалисткиња видеће у томе форму
која је више од форме
ја видим јелену анђеловску како носи кауч преко главе
и улази у оближњу зграду
одлазим у
касарну
кућицу која нема ниједну властиту собу
мирише на множину лица
из тањира вире бучни цик-цак гласови
сваки глас је прво forte па fortissimo па један над другим
јаче и јаче
двадесетшест сати траје представа у којој се једе проја
па опет
и ј. и ја студирамо писање
она одлази на Сунчани кеј
и гледа босоноге људе на Облачном
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ја јој машем из предграђа
напуштена кућа у центру
окупирају је фантоми који долазе и одлазе
са мноштвом кључева
једном су понели и наше гитарско појачало
и усрали се у бесконачну празнину
без пуштања воде
искочили кроз прозор
руже су расле око те куће и чекале су багер
који је сваког момента могао доћи
претворити све у површину за мажење
питала сам се где је сива мачка Мачка
да ли је нашла другарице испод тврђаве?
да ли је срела јеленину мачку у четвртак поподне?
после је био стан тако мали као зрно гершле
са великом плавом пилатес-лоптом у средини
и пинцетом у рукама
пинцета је најстрпљивија пријатељица
па опет кућа и предграђе
зидови црни од влаге
прозор на којем се никад не залепи сунце
окречили смо собу као сладолед и захвалили се
станодавцима што су нам
убирали зреле форме из баште
појели смо још неколико милиона слова
оставили љубав да проклија
селимо се
у стан број 68
дарвинови голуби нам желе добродошлицу
вилика воли суседе више од родбине
стан има неколико улица
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голуб смејач је још мали и не може да лети
голуб инжењер му доноси храну
једва чекам да покажем јелени улицу
virginie woolf у новом стану
где расту форме
расту крила малог голуба
расте гершла на рингли
расте фотеља из зида
гласно се смеје ролетна
машем другарици јелени,
машем јој преко двадесетшест зграда
и седамстошездесетдва прозора
на рингли стоји загорела гершла
гле, расте и мачка Мачка
(негде у жутој географији)
израсте још слова из зида
овде је плодно
екрани нас гледају са свих страна
голуб дијалектичар прелети номадску карту
и види како се јелена спрема на пут
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Бранимир КРШИЋ (1981)
Рођен у Сиску. До 1995. године живео у Доњој Бачуги код Петриње, када је прогнан у Србију, у Мачвански Прњавор и Смедерево.
Ту је боравио кратко, а потом до 1999. године живео у Пригревици код
Апатина. Дипломирао српску књижевност и језик на Филолошком факултету у Бањој Луци. Живи у Котор-Варошу.

НАУК
оцу Ђури
Ко није гледо кроз зелен прућа
ватре, што туђе кровове ломе,
и на згаришту не стаја своме –
не зна тај, брате, шта је то кућа.
Ко није у гроб (виш каквог доца)
за својим претком бацио грумен,
влажан и љепљив, од мрака румен,
не зна тај шта је - имати оца.
Тек оном ко је од других гажен –
шири се душа: (пшенична башта).
Ком опрости се - постаје блажен,
а Богу сличан онај ко прашта.
(А ти, Господе, сваки чуј јаук
и плод му, другом, подај у наук.)
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***
Изнад паљенице кров извире – лимњак
под њим, ко под шљемом, још стражари димњак.
Ослобођен давно унутрашњег пакла –
(посљедња га ватра тек извана такла)!
Хладиле га зиме и спирале кише...
Да л’ је срећан сада што чист ваздух дише?!
Љети преживљава, ал’ тешко је зими
кад примијети негдје близу да се дими.
Тад пита: што паде ова хладна кућа?
Избезумљен димњак – (сасвим чистих плућа!).
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Радомир Д. МИТРИЋ (1981)
Рођен у Јајцу. У трећој години прешао у Шипово, где је учио
основну и средњу школу. Избегао 1995. године у Бањалуку, Босански
Брод и Београд. У Бањалуци дипломирао српски језик на Филолошком
факултету и неколико година био као асистент на катедри. Живи и ради
у Крагујевцу.

ВЕЖБЕ УМИРАЊА
(Одломак)
Како су мале твоје стопе, отиснуте у малтер
сеоске куће где смо трчали као деца.
Заувек остале у времену под бокором трава.
Ти сад спаваш у гробу отворених очију,
умирен као јутарња мантра над Гангом,
а ипак си мој сапутник на свим путовањима,
било ко да седи поред мене у ћутљивим возовима.
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САВИН ТРАГ
У сваком си нашем слову, вазљубљени,
у свакој нашој речи, свакој нашој књизи,
у јечму и ражи, у липовој крошњи и изби,
у зденцу и хлебу, на сваком нашем путу и стази,
предстатељу, путеводитељу и ревнитељу наш,
умудри нас, увесели и освести, оче свети,
у тешкој немоћамо тузи, разлучи нас од
разметних и ништавних, снаго наша столетна,
и воздвигни нас Богу коме си нас и заветовао.
Зацели ововековне ране народа свог, извидај
рањено и немо, небесниче, ти који си нас
на небеској уцртао мапи, изведи нас из магле
и тмине и сваке злобе и вражде, нас у чијим
срцима обитаваш засвагда, завештање своје,
стадо Хромог Вука, којег штап твој и десница
твоја кроте. Занемела је земља, на којој светли
твој траг, занемеће и свет, али никада твоје речи
и дела твоја, које нас ближе наговештеној вечности,
свуда где си ходочастио, да би измолио спасење
роду своме, у Антиохији и Тиру, Акри и Атону,
Јерусалиму, Студеници и Жичи, а напосе на Врачару,
у пребелом храму на славу Светосављу.
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Дајана ПЕТРОВИЋ (1981)
Рођена у Славонском Броду, живела у Босанском до своје једанаесте. Избијањем рата отишла у Земун, па у Стару Пазову. Најдуже
време провела у Младеновцу, где је довршила основно и наставила
средње образовање. Студирала на Православном богословском факултету у Београду. У Ваљеву живела од 2008, а у Бранковину дошла 2015.
године.

АМАНЕТ ПЕСМА
... Да се вратим.
Сопствени пратим траг ходајући уназад.
Желим умрети ту.
Где ћу преживети ово
Где се навикох на све,
Где сам мајчину молитву удахнула.
Ипак Твоја сам. А прирасле птице с југа
Угнездићу у песме
Мирније од смрти у даљини.
До тада, једино ту, спокојна,
Више нећу страховати како ћу и шта ћу
Ако умрем тамо одакле се нисам вратила.
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Марко КОВАЧЕВИЋ (1982)
Рођен је 15. септембра 1982. године у Книну. Основну школу
похађао у Задру, Ервенику и - Руми, где је завршио и гимназију.
Дипломирао на катедри за историју на Филозофском факултету у Новом
Саду.

ОЈ КРАЈИНО
Ој Крајино што те тако зову
када краја ни почетка немаш
свјета овог злосудбо си чедо
међу ватром и међ водом стојиш
пуста поља пустош ране
зора сване дан нестане
ничег нема да нас прене
из дубине лавић режи
мртву мајку да покрене
пао гавран већ одавно
и он мртав другог зове
земља чека јабланове
сунца сјајног јој синове
на видику никог нема
не зна вјетар шта се спрема
па он крадом лута даље
и у поља кишу шаље.
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Слободан ЈОВИЋ (1984)
Рођен у Тузли, где је учио основну и средњу школу. Избегао у
Бијељину 1994. године. Живи у селу Толбут на Мајевици.

БОЈИШТЕ
(20 година послије)
По рововима се
таложи лишће
и заборав.
Комади најлона
и војничко ћебе
труну испод осакаћеног стабла.
Из јаме
коју је начинила експлозија
израста дивља трешња.
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Горан ГАВРИЋ ГРГА (1985)
Рођен у Бихаћу, где је боравио до избијања рата 1992. године.
Потом, одлази у Београд, а онда у Бања Луку, где је дипломирао на Пољопривредном факултету. Тренутно се налази на Малти.

РАВНОДУШНОСТ
Видим мали, бједни, блатњави
кућерак покрај пута,
окићен густим шибљем и околном
шумом која пријети да га прогута.
Конац децембра а из маленог оџака
дим не куља у небо.
На`ерену дрвену ограду вјетар махнито ломата.
Рекло би се све је тако пусто,
чемерно и непомично,
и да грозна самоћа ту устоличено влада,
а онда наједаред спазиш сједокосу,
измождену старицу, како се мукотрпно превија
преко црвљивог дотрајалог прага.
Погрбљена и одјевена у црнину,
кошчатом руком прихвата се за омалени штап,
па полако, и готово непомично,
на три ноге мили и гамиже испред своје окућнице,
правећи пртину у дубоком снијегу.
А свега неколико корака одатле
пролијећу и звижде бијесни четвороточкаши.
Говорљиви пролазници,
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занесени љубавници,
замишљени путници
убрзавају корак и убрзо замичу.
И нико ту не застајкује.
И нико се ту на патњу не осврће.
Ни братског погледа,
ни пружене руке,
ни топле ријечи.
Само искривљену дрвену ограду
вјетар жалобно ломата.
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Милан РАКУЉ (1985)
Рођен у Ливну, а у Гламочу живео све до 1995. године, када је,
пред падом града, избегао у Београд, па у Чачак. У Бањој Луци приводи
крају основну школу и завршава средњу електротехничку. Дипломирао
српски језик и књижевност на Филозофском факултету у Бањој Луци, где
данас живи и ради.

КЛЕТО КОЉЕНО
O препуна земаљска кугло,
скриј међ границама ти моје ругло,
злогласна је кажу моја нација,
сљедбеник сам сеоба и санкција.
На моје горко рањено лице,
на тај чемерни ми испљувак врата,
доживотно пљуваће прзнице;
команданти хладнога рата.
Ко добровољца свуци ме са Шарца,
на магарца а с магарца,
ја неповратно пашћу на тло
гдје нећу моћи избјећи зло.
Створи ништавно, клето кољено,
несрећну крв модерног боја,
пали ми сјеме одвећ окаљено
не би ли умрла будућност моја.
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У људску копију лоша кроја
уброј ме задњом капи зноја,
те бјелосвјетским ситом је исциједи
ту, на мојој муци, на мојој биједи.
Учини да побудалим за марком
гледајући како историју ми ложе,
да побјегнем трчећим кораком
гдје год побјећи се може.
Да одем без трага овако предан,
да себе никад не будем вриједан;
ни руна вуне, ни зрна брашна,
да увијек чека ме спакована ташна.
Узори ми језик, згази орање,
направи пут преко мога огњишта,
заплијени ми снагу и знање
да коначно постанем нико и ништа.
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Никола ПАРИПОВИЋ (1988)
Рођен у Ливну. Живео у Гламочу, а 1995. године избегао у Бању
Луку, где je завршио гимназију и дипломирао на одсеку за српски језик и
књижевност Филолошког факултета. Живи у Бањој Луци.

НОЋ ПИРА И ОПЕЛА
Сваки је мој предак био земљоделац:
Сада све покрива чернозем и целац.
Никодим и Ђоко дубили су дрво,
Митар Козомара: с медведом се рвô.
Из јаме у Ливну, с омче у Тарчину,
Сваки се молио и Оцу и Сину
И Светоме Духу, који животвори
Док ходамо ломни по Земљиној кори.
У час покајања, допусти ми, Боже,
Да се моје мисли као саће сложе:
Да будем словесан кô њихова чела
У тој страшној ноћи пира и опела.

363

УСПАВАНКА
Усни у нашем логу као северни лишај.
Као слово у слогу смири се и утишај.
Уснимо припијени, без шума, речи ружне,
Кô мудрац притајени док слуша гласе кужне.
Уснимо занијани као на стаду звонца,
Спокојни и тијани: јер знамо: нема конца.
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