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КАРЛОВЦИ СЕ НИЗ ДУНАВ
У 2021. УЛИВАЈУ
Уплела сам се у твоје корење
остала у замци одјека
умрсила косе у твоје траве
док ти, без имало лажне славе,
пресецаш моје дисање
Да ли ти сво то руморење
чаврљање, писање
ремети диван сан?
Тек сам рашчивијала
твоју прошлост
али ја и даље не знам:
да ли си мермеран
од сећања која су натоварили на те,
бео као лице
са ког се скине вео сумње,
сив као одсјај голубјег пера
на јарком сунцу пролећа,
весео као девојка
у ишчекивању првог пољупца
што немир буди,
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тужан отмено и храбро
у корацима будних људи?
Ево, расправљам са тобом
причам ти као човек човеку
а ти си још једном срушио границе
и хиташ ка новом веку.
Соња Пендић
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ДУНАВСКА РАПСОДИЈА
Пригушено звони подне.
Дунав на слано шкоље мирише,
срце октобра куца све тише,
смирене ћуте равнице родне.
Одмарају лађе и аласи.
Лабудова јато југ сања...
на трен, заустављена лутања,
док обали кошаву слуте таласи.
Захвално примам час спокоја
љета Михољског последњи сати,
лагано зрију у мени тишине.
Тек лабуд крило у висине вине.
Прошлост од биљура сјаји тихо.
По неко сећање пажљиво ми врати;
да се не сломи драгоцено, крхко,
ко ће, без мене, да га памти?
Године бивше, просуте перле
а ја ко некад истим путем желим ићи;
јер, мојом се улицом Балканском
само на Гардош може стићи.
Пригушено звони подне.
Дунав на слано шкоље мирише,
срце октобра куца све тише,
смирене ћуте равнице родне.
Драгана Мрђа
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ОДУСТАЈЕМ
Дан је један премалени, да у њега стане строфа
Шта ми душу тихо тишти, кад је рана предубока
Из груди је срце мало, откинуто, ђаво узе
Кад би мог’о овај Дунав да изброји све те сузе
Стаза пуста, никог нема, на крај пута сама седим
Сећање ме горко слама од погледа који леди
Гледам како зора свиће, Карловци се мили буде
Само мени мисли гласне, тако брује да излуде
Зора прође, стиже подне, Карловци ме себи вуку
Тај тренутак кад измаче додир нежних топлих руку
Дрхтај тресе неприметно, слово душе тихо збори
Дал’ да просто одустанем ил’ за љубав да се борим
Кад би неко само знао шта све срца тајно крију
Све љубави карловачке у Дунав се увек слију
Зато седим тик крај воде, бришем сузе које теку
Одустајем, немам снаге нека оде све низ реку
Гордана Мишев
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КАДА СПОМЕНЕШ ДУНАВ
Када споменеш Дунав
Заискри ми у погледу
Бесконачна даљина
Запевају у души жеље
Дрхтаљ у телу заплеше
Мирис воде у поре уплови
Засузе у мислима снови
Када кажеш Дунав
Загледам се у даљину
Привлачи ме недогледно
На површини играју зраци
По лицу клизе хладне капи
На образима влажни трагови
Осмех се благи појави
Реци ми само Дунав
Од вира у дубинама
Осећања су јача
Од лепоте додира таласа
Нежнија су миловања
Твоје тело уз моје дише
Усна на усни уздише
Аранка Киш
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СОЛДАТ КАРЛОВСКИ
Кад шпицује тамбурица
па је чује и мој брица
ја насапуњана лица
бријач поскочица
полети и бочица
лије колоњска водица
заврти ми се столица
слије се циганска улица
полети мусава зазубица
даире, мараме, шарене торбице
на њој ђинђуве и наушница
тад запева баш ова циганчица
гласом завитла к’о сунчаница
полети грлица у небо голубица
подврискује чак и она Швабица
у скуте доскорашња удовица
кроз даљину неку чују се хаубице
пред бирцуз спрегнуте каруце
одвешће ме сокаком до станице
на пут без краја и сатнице
нељубљена моја звездо Данице
на бескрају ове наше равнице
у аскере присилом самртнице
све до Галиције даљином гробнице
осмехује ледом моје лице
само да не види брица
куд кам шпицује тамбурица
закрвави се бела сапуница
смрачи ме и несвестица
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пицикато свира сва та веселица
у страху да не пукне која жица
кад хаубица сад је тамбурица
у суд судбином ми исписница
с фронта стиже сива дописница
добија је и мајка ми Милица
у црини ветар дува крадимице
отровне сузе низ њено лице
к’о поскочице дуж странпутице
Дунавом лете птице злослутнице...
Борислав Батин
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У НЕКОМ ТРЕНУТКУ
Док Дунав се ваља ка мору свом,
оплакујућ обале Карловаца,
мирна се спушта ноћ у крају том.
Чује се тек пјесма зрикаваца.
Може ли ишта нарушити склад
између ријеке и града тог?
Може ли опет као и некад
потећи пјесма из срца рањеног?
Док воде силне, што Дунав носи,
весело зборе вољеном граду,
рањено срце пјесмом пркоси
и свакоме од нас буди наду.
Нада и пјесма у неком кутку
увијек у срцу пребивају.
И Карловци се у неком тренутку
из године у годину уливају.
Бранко Ракијашић
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ВАСКРСНУЋЕ
Кад бродолом живот снађе
и туга ме на дно баца
ја испливам из живота
и кренем пут Карловаца.
Карловачка кушам вина
и живот ми одмах прија
па постанем други човек
Светога ми Василија!
Онда кренем према небу
и завршим на Дудари.
Међ звездама вино пијем
ја сви свеци и бог стари.
Чедомир Врљеш
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ДУНАВ
Од планине црне све до црног мора
Као да се санка клизи Дунав плави
Познају га добро равница и гора
Тече ко даплеше па се важан прави
Пружио се жути Дунав као писта
Од планине црне све до црног мора
Обукао ново све на њему блиста
Своју песму пева снажно попут хора
Док на себи носи сва пловила спора
Зелени се Дунав кроз градове креће
Од планине црне све до црног мора
Аласима својим пружа много среће
Ко да јутром тече неким воћним соком
Док га нежно мази топла летња зора
Црвени се Дунав целим својим током
Од планине црне све до Црног мора
Драган Маринковић Драма
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ОЈ КАРЛОВЦИ!
КРЕНУО САМ КУЋИ!
Ој Карловци!
Кренуо сам кући
Жељан свега топлог
Што ми овде фали
Борбу с’ мразом
Препустио обући
Наиван до дна
Да ће она помоћи
У борби оштрој
Наспрам хладноћи
Самоћи без дана
Сваког сивог дана
Тамо далеко
А овде
Тешко састављивог
Из хладног јутра
Још тужније ноћи
На туђој обали
Промрзлог мора
Мутног дна
Северног и хладног
Немирног сна
Никад дубоког
Често прекинутог
Сна
Стално прогањаног
На дну тек попијеног
Литра црног, литра белог
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Често помешаног
А све ми нешто фали
Знам!
Све што су ми дали
Платио образом
Кренуо у бој
Онако млад, брзоног
Притрчао аждаји
Бесној ненаситној
Свемогућој
Што зором младос›
У подне част
Пред вече понос
Прождере и свари
Испљуне те празног
И тако остави
Пребијеног
Без игде иког
Свог
Нема везе
Само живи да смо
Да смогнем
Само
Ој Карловци!
Да кренем кући
И тамо нађем опет
Себе целог
Драган Митић
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ВИНА ПОЈ
Док капи росе клизе низ лозу
и сунчевих зрака множи се рој
ко мантра из земље лагано се диже
хипнотички вина пој.
И тешки облаци лед кад носе
сваки је чокот увек спреман за бој
кроз виноград лелуја магија ноћи
и плени вина пој.
Калем до калема и веште руке
весели лет кроз гроздове пчела рој
и пуне корпе божанског воћа
призивају вина пој.
Мирис јесени из бачве нагриза нос
танини по непцима уредно стају у строј
а клизи радост низ грло и све јаче
се чује вина пој.
Гордан Горуновић
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МОЋИ ДОЋИ
Исток – запад,
сјевер – југ,
провиђења,
сновиђења,
пут је дуг,
све у круг.
Моћи поћи,
моћи, доћи,
досегнути,
можда, ако,
тешко свима,
ником лако.
Глобус грли
свемир врли.
Глобус врти
рулет смрти.
Глобус гура,
вазда дура.
Свемир свјетли
својим ликом.
Мјесец сребри
сребреником.
Сунце злати,
златом плати.
Игор Дивковић
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НАД МИСЛИМА
МОЈЕГ САВРШЕНСТВА
Карловци се низ Дунав у 2021. уливају,
и носе свету тешке приче из 2020,
која по ничему неће остати симетрична,
нити бисмо је могли осиметрити када бисмо исправили
све криве Дрине света.
Моја је жеља да се пробудим у свету слободном од
мржње и ратова,
где се деца играју и својим смехом помичу планине
док их поетски стихови претварају у нове универзуме,
препуне звезда које ће својим сјајем осветлити срца и
душе свих људи на свету.
Сремски Карловци су моја душа
(коју сам посудио Србији на неодређено),
а плаве очи сам слио у боје Дунава
како би се цели свет сетио мене који сам ширио мир,
љубав и пријатељство.
Долази неко ново доба, пролазе неки нови људи,
њихове се душе преплићу с мојом,
заједно складамо хармонију живота и љубави,
али каткада се питам да ли је то заиста битно кад
милијарде људи јеца због 19 копаља короне које им
светски моћници забијају у срце.
Карловци су мој живот, мој дом и мој сан,
а Дунав је одраз мојих мисли којима покушавам
разблажити токове света,
како би сви људи могли клицати оду љубави,
у једном новом и другачијем свету
који би се могао родити онда кад се све моје жеље
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излију у 2021. годину,
попут нежних стихова које сплавари превозе у
будућност,
и сунца које сија над мислима мојег савршенства.
Иван Гаћина
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СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА
Ој, Карловци, место војвођанско,
Малено, но духом громогласно,
Диван ви сте пример српству целом,
Како ум односи победу над телом!
Ој, Карловци, фина варошице сремска,
За прогрес у теби увек беше места,
А сведок синаших успона, падова,
И наших сеоба, ал’ и сјаја и обнова!
Ој, градићу лепи, подно Стражилова,
Путоказ си ти за поколења нова,
Историјске лекције јесу твоје зграде,
А легенде разне ти причају фасаде!
Данас, кад сви само некуд журе,
На бранику ти стојиш нам културе,
И учиш нас да не иде од живота брже,
Пошто се тек мудрошћу до циља и стиже!
Ђачки доме славних, и Бранка и Вука,
Српског брода био си увек мирна лука
И спомен си јасан на вредности праве,
Што не смеју нипошто да се забораве!
Ој, Карловци, ви лако уђете у песме,
Чувене су много ваше лепе чесме,
И не знам да л’ је ту поента у води,
Тек, вас Дунав у будућност уводи!
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Са њим ви стижете до будућих лета,
Уз квалитет увек испред квантитета,
Јер квалитет само може да потраје,
И шансу тек он за вечност нам даје!
А Карловци наши заслужују вечност,
Јер негују душу, веру и човечност,
Те, будимо и ми то – на врлине ловци,
А водич нек’ буду Сремски нам Карловци!
Јелена Грујић
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БРОДОМ
Половина мога бића
И даље са сунцем пловећи обилази
Све сто се ноћу не види.
Тако сам напречац овде
Половином заспалом,
И кришом занавек месец.
Јужно и северно од Дунава,
Изнад и испод васељене
У средини онога што стоји
И на крају сваког пута
Половином и даље
Успаван.
Мој ветар понире дубинама
Крма се помаља висинама.
Половином и даље пуст као небо
Које се у свануће улива
И целом душом обасутом свим душама
Нераскидивим као вечност
Загрљена испод мостова.
Јелена Станковић
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ДУНАВ
Еј, Дунаве скиташ, ти бекријо стара
Дал још љубав тражиш кроз Шварцвалд планину
Кад залуташ одеш до лепога Беча
Па с свалцером нежним заиграш тишину
Словачка те жељно вазда себи вуче
Да покаже она своје чаре теби
Али лепа Пешта заведе те вешто
Ти знаш да јој Будим опростио не би
Провучеш се кришом, до Хрватске одеш
Па поздраве топле, ти Србији носиш
И запловиш право у Карловце Сремске
Лепу Фрушку гору јутром да испросиш
Гледај стигни тамо почетком октобра
Да кумови буду зрели виногради
Да те грожђем хране, да те вином поје
Док Бранково коло играју ти малади
Кад сватови дођу и црква зазвони
Одјек ће се чути до саме Фиренце
Пробудиће лепо Стражилово брдо
Да донесе шумске исплетене венце
Венчање ће проћи, запловићеш опет
Мамуран и пијан од рујнога вина
Испратиће тебе твоја Фрушка гора
И осам тамбураша с Петроварадина
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Вратићеш се опет, сада љубав имаш
Не сећај се више ти ноћи боемских
А кад одеш тамо своме Црном мору
Причај о лепоти Карловаца Сремских
Јованка Јанчић
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КАРЛОВЦИ СЕ НИЗ ДУНАВ
У 2021. УЛИВАЈУ
После Петроварадина, на проширеној равни,
ватри и мочвари,
у веку, усталасаном и брзом,
угнезди се тврђава – насеље Каром.
Четири лава окамењена у центру.
Воденим реповима пропињу се да надвисе Фрушку гору.
„Зар не би они могли да говоре Трифуновића?“,
питаш ме,
док провлачиш прсте кроз обојене перле у мојим
ушима,
затвараш ми очи,
дрхтиш,
цепаш
све оно што си написао
од Прве велике сеобе Срба,
кад је овај плочник био трава.
У кући смо једног винара.
Двориште је пуно вина у бачвама и малих столова под
ведрим небом
баршунастих, као, титрава, светлост на хлебу.
Ту срца дом је теби – дечарцу.
Мазиш ме, љубиш моје лице, усне, врат.
Натапамо црницу и Дунав
низ који ћемо улити се
с Карловцима у 2021,
са историјом и Хабзбурговцима,
док звоне звона као у Фиренци,
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њишу се,
крше и јече на поветарцу.
„Неодољиви црквени торњеви“, кажеш
с испруженом десном руком ка подножју Фрушке горе,
левом,
ка небу.
Љиљана Фијат
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НЕШТО КАО ОДА ДЈЕТЕТУ
У мору туге и лажи, данашњи свијет плива,
У глупостима и интригама, тај исти свијет ужива,
Ја сам изнад тог свијета, нит лажем, нит крадем, нити
кујем паклене планове против тог свијета,
Свако има оно што да, и ја и свијет...
Највеће богатство је отворити мејл и одморити очи које
су све ово горе гледале читајући радове будућих
великих људи, дјеце.
Ето ти прљави свијете све твоје лажи, глупости и
преваре...
Само ми остави дијете, не ломи му крила, јер ти свијете
не заслужујеш ниједно дијете,
Зато сам ја изнад тебе, јер вољети и бити уз дјецу, ја
остајем једно дијете.
С дјецом учим
Са њима снивам
Са њима плачем
Са њима уживам...
Хвала ти Боже на том дару,
Хвала ти за сваки дјечији осмијех,
А ти прљави свијете носи свој гријех да не повриједи		
дијете!!!
Мерза Туцаковић
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ДУХ ВЕЛЕСА
Чудо право Света Фрушка гора.
Од ње вино узводно је текло.
Зарудила нова винска зора.
Вино опет узводно потекло.
Кроз вино и песма стихотвори
па и риме Царском граду хрле.
Карловци су споменик култури.
Китњасте их новехаље грле.
Брат велики коме је предграђе
од песника овоземно дворје
кормило је од европске лађе.
Престоница културне мисије.
Кад се српска Атина столичи
сремски Триглав песмом заориће.
Стихом моћним да света обличи
карловачке ватре запалиће.
Дух Велеса Фрушку подрхтава
да уснуле песнике пробуди.
Песничка је зора светлуцава.
Витези су од стихова људи.
Милорад Мишо Куљић
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ОН СТВАРНО ПОСТОЈИ!
Ово је Дунав...
Оно су галебови...
У води рибе...
Шум његове воде,
непоновљиви крикови
и њихова немушта шутња
кажу ми:
Он стварно постоји!
Момчило Јањичић Момос
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НА КАРЛОВАЧКОМ КЕЈУ
Рекао је да ће доћи до осам,
да на кеју седим и да га чекам.
Звоне Саборна звона, девет је,
гледам Дунав, ветар воду гона,
мисли моје тамо-амо, тамо-амо,
ненадано сете се онога.
Дунав је узмицао,
правио је места за нашу игру.
Сенке су нам постајале
све мање и мање,
да би нестале под телима.
Иза тога смо се дивили фигури
која је настала у песку.
Остала је иза нас
да је таласи брижно заобилазе.
„Је ли оно ваша викендица?“
прену ме у трену,
руком показује уз воду.
„Није, него оно!“
ја њему руком уз воду.
„Тако сам и мислио!“
Јурну актовком придошли проценитељ,
распршти ми мисли, одоше сећања за њим
брже него што ће ноге моје.
Никица Банић
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ДУНАВСКИ ВИЛЕЊАК
Низ Дунав лађе клизе до мора
Tегљачи лењо свој терет вуку,
Вилењак из свог златног дворца
Излази често забринут и љут.
У воду бацају свакакво смеће,
Метал, пластику, одећу стару
Рибе не могу мирно да дишу
И као да живе у кошмару.
На дворцу његове капије од злата
Гомила отпада затвара врата,
Tада почиње да кипи од беса,
и почне са себе све да стреса.
Koшава тада подигне таласе
За час на обалу све врати,
и баш, баш се страшно инати,
Rека је да јој се дивите,
и да у њој уживате.
Од Карловаца па до Ђердапа
Дунавски Вилењак чини чуда
вино у злато претвара
па се на обали срећан одмара.
Радмила Несторов
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ДУНАВ ТИ ПРИЧА....
Немој да руке переш од муке
немој у реке туђе далеке,
немој да чекаш туђе аласе
послушај мене и моје таласе.
Шапућем, молим, шумим и волим
док нежно грлим стопала твоја
грмим и ломим кад ме заболи
друге реке додир на бедра твоја.
Дунав се зовем, Дунав те памти
куд год ишла мени се врати
Дунав те зове, Дунав ти прича
дођи опери тугу са лица.
Нису те маглене зоре твоје
само те примају ко’ незваног госта
остај рођена на својој обали
где домаћин, домаћем
туђин још не поста.
Ветар те буди талас те љуби
авлијо моја, обало моја
загрли Сунце, верна ми буди
сред олује смирај, чека на крај моста.
Сања Манчић Алексић
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СРЕМСКОКАРЛОВАЧКА
РАЗГЛЕДНИЦА
У војвођанске Карловце, дођох са мојима,
да се поклоним пишчевим сенима;
велико име познаваоци прилика штите
да га и други у 2021. години, и даље, виде,
да се његовог феномена не постиде.
Дунавом ће мотив вода тећи,
стих ће свима добро лећи,
можда падне и вина капљица,
на длану једном –
сремскокарловачка разгледница,
у срцима победница, душе миљеница.
На десној обали дугог тока реке
потенцијал културног утицаја трајно тече,
тка слику најлепшу на видику
којом путник око може да угости,
а онда ето дуге приповести
о градском историјском језгру
које у далеку прошлост може одвести.
Снежана Марко-Мусинов
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КАРЛОВЦИ И ДУНАВ
Карловци Дунавом дане умивају,
Ка новим летима заједно пливају.
Године пролазе, сећања миришу,
Стари бећари истом душом дишу.
Старо и ново су као браћа,
Карловце Дунав носи и враћа.
Слике му у капима воде ниже
А талас старе снове пише.
Чује се шапат старих капија, пенџера смех,
Трептај ноћи правих бекрија.
Младост је увек нови почетак,
Гледа старо као иметак.
Ено Душко кејом шета
Иде код Бранка на чашу бермета.
Дунав је као злато вечно,
Насмејано поље речно.
У пени таласа Карловце носи,
Времену заувек заједно пркосе.
Сунце се свакога јутра рађа
Богате винограде родом порађа.
Хеј кормилару, застани мало.
На броду нам је бермета нестало.
Слике се нижу, Дунавом плове,
Карловци имају нове снове...
Снежана Тодоровић
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НОСТАЛГИЈА ЗА ПЕЈЗАЖЕМ
Низ плаву реку, бродове гледам;
Карловци се низ Дунав у море уливају.
Стихове снене, својој равници поклањам,
носталгијом за пејзажем, на листу града.
Плету се мисли к’о косе девојачке
падају гордо на жито ратара и леђа;
преко амбара и преко златних међа,
војвођанског даха вредних мајстора.
Што направише капију Великога двора.
Златокрила пчела тихо је на длан слетела
за пејзажем слике баракног мајстора.
Одасвуд граја и светлост небеске светиљке;
да уз нектар Свете девице, осликам мурал.
Карловци се низ Дунав у песми уливају.
Сан ми је речи као иглу пресекао –
мислима ткам, време у свом стилу.
Да ли сам сада пошао у своју Идилу;
да у сну пронађем место састанка.
Од зоре те преузимам, љубавним чезама.
Низ дивну свету Фрушку гору
медовина срца се на усне лепи.
Љубав се сакрила на дну кондира;
остајемо и даље у тишини слепи.
Карловци се низ Дунав у чежњи уливају!
Срећко Алексић
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НЕДОВРШЕНА ИЗГРАДБА
Во приватниот живот.
Животот тлееше од детството.
Додека ги прежвакував сеќавањата
Се потпирам на вулканот рамнотежно
Додека колената потклекнуваат.
Здивот боли!
Жалосно издвојував потпора
На рамењата неиздржливо.
Топлите сеќавања и вртоглавиците
Од прикриеност.
Самував долги години,
Изливот на поддршка чамееше.
Зборовите неизустени талкаа
Низ минатото до денот
Пред жилавата потпора да не изустам.
Да ја сокријам со себе и не понесам.
Останав да живеам во соништата низ
Предрасуда.
Сузана Сузи Ѓорушевска
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КАРЛОВЦИ СЕ НИЗ ДУНАВ
У 2021. УЛИВАЈУ
Под месечином
ишаран пут до видиковца
траговима пужева.
Свети Трифун –
пут до винограда препречио
Снешко Белић.
Под видиковцем
Измаглица прекрила
Сремске Карловце.
Нова година.
Чесму Четири лава
украсио снег.
Голобрад монах
стоји крај Дунава.
Шуме тополе.
Младе лешнике
са грана кида ветар.
Пут до Стражилова.
Витомир Милетић – Witata
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МЕСТО МЕНИ СЛИЧНО
Корак чиним, по корак,
нога испред ноге,
макар педаљ да пређем,
да не останем овде,
можда споро делује,
готово непомично,
није још касно, пронашао бих,
место мени слично;
Реч до речи уклапам,
да изразим мисли,
дистопију бих напустио,
пејзажи су сви исти,
сваки помак прославим
к’о какав силан успех,
можда није Бог зна шта,
ал’ ја боље не умех...
Владимир Гардашевић
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ШТРАУСОВ ИСТЕР
У таласу реке, негде у доњем току
носиш све своје облаке са собом
као да су јастуци од перја,
путујући у варварске земље голорук.
На утврдама се одмараш и пристајеш
повлачећи линију између
твог и мог царства
спреман да истакнеш белу заставу.
Удахнућу реку и моја ће се плућа
испунити мирисом смокава и ружа,
а непце опорим вином из лагума
и завешће ми усне.
Додирнуће ми лако раме када
„Брод чежња“ исплови
и тада ћу да пробудим реку
причајући аласима о плесу таласа.
Онда ће река да пробуди мене
на месту где се још увек удварају морнари
а мој сакупљач облака
ће наставити с ветровима да кормилари.
Зорица Тијанић
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ФОНТАНА
Добро вино, добра гозба
виногради ко у рају
богата је земља ова
што Карловце једне има.
У Карловцима све је бајно
добри људи, предака честитих
на своје наследнике поносни
што традицију њихову пазе
и године мимоилазе.
Весеља се надалеко чују
свадби таквих нигде нема
венчања су ко у бајци
и обичаји нашег Срема.
Са видиковца, Душков поглед сеже
у даљини стихови се чују
златна песма заборава нема
што Карловцима као Дунав тече
А на тргу Бранко мирно спава
док цркве као звезде сјаје
а гимназија чека неке нове клинце
да попију воду са фонтане.
Бојан Милосављевић
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БРЗАЦИ ДУНАВА И ЈА
Песма коју Сремски Карловци проносе,
песма је што диктира дуг стих.
Кад на вратима своје име тражих,
да поносно иза имена станем свог.
Дунав и небо што претапа се у реку.
Младост која кроз гроздове дише.
Узвишени када се дотакну сан.
Песма моја се зачела ту.
Проживиш прошлост, и себе, и будуће своје ђаке
на метрику упутиш дугу, да је понесу у 21. век.
Валентина Вулић
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КО ДА САМ СЕ ОВДЕ РОДИЛА
У Карловцима сам једном била
црно вино пила,
певала уз тамбураше
срце лечила,
ма ко да сам се овде родила.
Заљубих се ја у винограде
добре људе, Дунав плави
што кроз мене тече
у сну и на јави.
Хеј бродови, где год да пођете
у Карловце опет дођете
и са вама идем ја
да још једном видим,
ту лепоту што ме опила
ма ко да сам се овде родила.
Везана је душа моја
с песницима нашим славним
одјекује Сремом равним
песма, чује се до краја света.
На Стражилову јутрос стојим
дане од растанка, и године бројим
и у тренутку се растужи,
сетих се, сна из детињства
где ја стадох ти продужи.
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Еј бродови, где год да пођете
у Карловце опет дођете
и са вама идем ја
да још једном видим
ту лепоту што ме опила
ма ко да сам се овде родила.
Верица Вера Милосављевић
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КАРЛОВЦИ СЕ НИЗ ДУНАВ
У 2021. УЛИВАЈУ
Карловци изнад винограда плове
Реком вина и неба
Стидљив као нага девојка
Точи своје сласти
Карловци хаљина с жипонима
Сенка која шушти
Између два светла
На рубу праскозорја
Карловци чаша рујног вина
У њој папирни бродићи
На ушћу у Дунав
Здравицом љубави
Испија сласти
Десанка Ристић
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КАРЛОВАЧКИ ВАЛЦЕР
Од Црне шуме па до Црног мора,
лепи, плави Дунав плаховито хрли.
Као кићена невеста,
у Срему га чека Фрушка гора,
да зелена јој недра милује и грли.
Ту се Дунав са Карловцима дружи,
разиграни таласи запљускују обале,
пешчане аде и песничке бродове.
Бели галеб кликће, над Дунавом кружи,
стара врба плете косе и урезује годове.
Сваки кибиц фенстер и сад памти,
како љубав на сокаку пламти.
Као да је време покрај старе чесме стало,
још миришу ноћне фрајле,
од искона исто све је.
Још је вина у подруму преостало
и још сунце са истока греје.
У авлијама шуми бела бреза,
са Видиковца одјекује Коло наоколо.
Ма где били, сви Карловчани добро знају,
да Има нека тајна веза,
што их веже за то брдо Стражилово.
Младост пуста бира карловачки валцер,
да заигра своју игру прву.
У мрачним ајнфорт капијама
скривени парови се целивају.
Боже, још једаред,
подари ми тај тренутак, у вечности једну мрву,
док се Карловци низ Дунав у 2021. уливају.
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А ја пишем неке риме, за њих имам времена још
мало,
док се карловачким сокацима сада шета други
неко.
Остављам вам своје срце, у песму је стало,
крај ми је сувише близу, а почетак је далеко...
Далеко.
И док ми анђели умилним гласом душу дозивају,
Карловци се низ Дунав у вечност уливају!
Драгица Бека Савић
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СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Под скутом Фрушке горе,
испод Панонског барјака
што равницу надкриљује,
где паори сетву спремају,
Карловци дремају,
вековима он овде снује
јачи од сваког сумрака
дочекује нове зоре
Песник га је кроз песму славио,
сваког је лепо том задужио
Које у њега крочио
да осети дашак историје,
Стражилово је под главу ставио,
у Дунав ноге замочио,
ту немирну вечну луку
аласа и песника,
једну је своју руку
до Петроварадина пружио,
а другу до Инђије,
да би са њима пригрлио
сваког путника намерника.
Ђорђе Секулић
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КЛИКЕР
Недостаје ми један Дунав у џепу
да га извадим увек кад осетим тугу
Фали ми кликер, за тајанствену и лепу
скривену и само моју, једну малу дугу
Још ми недостаје пар јутара равнице
толико малих да стану на длан
У сећању осмех једне Сремице
да разгрне облаке кад је тмуран дан
Дунав из џепа ће однети тугу таласима
кликер ће чувати моју тајну среће
јутра ћу посејати сузом и стиховима
осмех њен ће да ме греје, кад она више неће
Зоран Илић
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РОМАНТИКА
На полици стара слика,
Ми крај воза Романтика,
Беше лепо некад давно,
А сад ми је све равно.
Са породицом идосмо,
Карловце видесмо,
Родитеља више нема,
Сећању служи ова поема.
Беше то пре десет лета,
Беше с нама пуно света,
Обиђосмо све значајно,
Беше као јуче, а давно.
Војводина пример свима,
Где за сваког места има,
Ведра духа и нарави,
У сновима и на јави.
Мисли плове кроз време,
Без обзира на дилеме,
На географске дужине,
Јер имају и дубине.
Бајковитом реком плове
Успомене старе и нове,
Мешају се многе културе
И „de facto“ и „de iure“.
Зорана Гавриловић
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КАРЛОВЦИ СЕ У ДУНАВ УЛИВАЈУ
Док пјесници о љубави само снивају,
Карловци се у Дунав уливају.
Заузимају полако барке и бродиће,
Рецитују стихове а већ зора свиће.
Ено и Стражилова, и великог Бранка,
Дунавом поје, газе без престанка.
Док топли вјетар чарлија и пири,
Ено и Десанке руке њима шири.
Да ли је ово сан или можда јава,
Са стихом почиње, њим се завршава.
Или је почетак неке ере нове,
Гдје збирке и стихови низ ријеку плове.
И Матија дошао до Дунава воде,
Да збори риме страдања, слободе.
Да каже поколењима која долазе,
Да стих и пјесма никада не пролазе.
И тако до првих сунчевих зрака,
Одзвања пој стиха до облака.
Од Господа су дати њихови дари,
Пјесници су народни поет, неимари.
Милан М. Тривунчић
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УШЋЕ
Испод изабраног комада неба
Сава љуби Дунав
Дунав је прима у себе.
Пред сведоком Великим ратним острвом
Сунце капљицама благосиља љубав.
Небо тамни
острво тоне
ветрови чупају загрљене
громови прете
кише прљају
снегови их терају ка мору
лед све зауставља.
Љубав остаје
заувек...
Милош Марјановић
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ПЕСНИЧКА ПЛОВИДБА
Како год те звали
и епитет додали –
„господин – Дунаве“, ил „старо момче“,
за наивне реке – „опасни заводниче“,
Ти, кроз дуг простор и време путујеш
и самог себе наслеђујеш.
Као „дођош“ стигнеш и до Срема,
„кићеног“, каквог нигде нема!
Још од Фрушке горе
најавиш се мирисом трешње заруделе,
Милошевом маштом дозване,
из баште зване носталгија убране.
Мала сремска варош простре Ти зелене душеке –
варош душе меке.
Крај ње успори, зауздај ветрове!
Ослушни обале, косе јој од шевара-чупаве.
Пусти да са ње поезија заплива,
стиховима те умива,
уз тамбуру – плаче и болује,
ил воли и лудује!
Та се варош зове Сремски Карловци.
У њој живе вредне Лале и на „снове спремни ловци“.
Високим је капијама окићена,
кућама, с гирландама, заплетена,
историјом зачињена,
у „виловито коло навезена...“
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Варош чува успомену на свог Бранка,
песника „Туге и опомене“ због растанка.
Сремски су Карловци – његова судбина.
Стихови му уклесани у звук камена.
Огрнуло се њима Стражилово,
брдо, које је „у звездице ково“.
Овде се живи, дивани – у миру и нечују.
Ал с јесени, ветар размота и коју „враголију“.
Кад са Стражилова спусти на улице
песму и смех младе берачице!
Док Јуче и Данас низ време силазе
и с тобом, Дунаве, у даљине одлазе,
настављаш пловидбу са духом Орфеја
на магијском броду, где се плови и пева.
Мирослава Мира Цветковић
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А КАДА ТЕ НАПУСТЕ СВИ
Титраји тела и ветар у коси,
почетак стварања свега,
заборављање старог,
не познавање новог.
Погледи стидљиви, брзи,
махање за поздрав исто,
Чекање на добру прилику и
најзад, прави сусрет.
Сати, дани, године прођу,
жестина слаби, све се примири,
остаје сећање на титраје,
на прсте у коси и... ништа.
Још оног дана отишли су многи,
из окружења, из мисли,
а када те напусте сви
уствари, напустио си их ти.
Небојша Есперо Станковић
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ДУНАВОМ ВИНО ТЕЧЕ
Станите немирни ветрови
што дувате преко Фрушке горе,
Немојте на Срем олује носити,
ни родне винограде сатирати.
Стани на небесима жарко сунце,
подари чокоту најбоља грожђа.
Благодарношћу својих зрака
оплоди ораницу да боље рађа.
Стани месече, растерај таму,
покажи чари горе и равнице.
Обасјај блесак усхићених очију,
у трену када угледају Карловце.
Стани Дунаве, заустави таласе
да намерник спозна лепоту твоју.
Да душа упије чари што те красе,
које ће као и ти вечно да трају.
Сваком намернику отвореног срца,
бродови што по теби плове казају;
„Дунавске милине настају у рају,
а Карловци се у њих уливају“.
Заједно благодаре рана јутра
и освештавају дан и касно вече.
Устрепталим душама нуде осећај,
да уместо воде реком вино тече.
Слободан Цвитковић
58

КАРЛОВАЧКЕ НОЋИ
Кад се Дунав нежно заталаса
нема лепше песме од тог гласа
а ветар је све у стопу прати
и пита се дал ће да се врати
О њој не знам ништа годинама
да ли воли ил је можда сама
Сунце сија жарко од милине
ја спомињем само њено име
У Срему се некад давно срели
од првог дана зажелели
не умем ја од овог боље касти
може ли ме њена љубав спасти
Карловачке дивне летње ноћи
о месече пољуби јој очи
и не могу да издржим више
тамбураши сад свирајте тише
Дођи ми, кад се најмање надам
желим те, знаш да још на тебе падам
живот је препун неизвесних
јави се ти жељо моја луда
Татјана Ајхолцер
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ОЗАРЕНА ПЕСМА
Можда је Месец,
овога пута,
био тањи од капута,
а од српа јачи,
па је секао мисли тешке
и у Дунав сену сметн`о,
огледало река нека буде,
где се одметнуо!
Једино се тај Крст Часни,
са Видика строго држи,
одсјај благи, од Месеца,
нама тужним, он да пружи.
А те мисли, исечене,
кроз мој Дунав круже.
Па се са кишом опет дижу,
тебе, мени, тужној нижу!
Ти си светлост,
моја звезда,
конац што за небо веже.
Осмех мили, суза бола,
што ми срце вечно стеже.
Иди путуј, с новим ветром,
пуштам да те светлост носи,
нека Звезда праведнике,
помилује по седој коси.
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А сутра ће један осмех,
да разгали моје лице,
све је ово само Живот,
круг за кругом, низ уске улице.
И неки ће дечак драги,
бити спреман за нови лет.
Свети пути и озарени дани,
окружиће нови свет.
(Посвећено, мом оцу Светозару...)
Милица Јочић
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***
Моћна водо
плавичастог мира,
кад помислим на те,
чујем валцер
“На лепом плавом Дунаву.”
Помислим на Карловце и Бранка
и њихову непролазну славу.
Споитељу Запада са Истоком,
ријека живота, среће и љубави,
вечито инспирација песника.
Небројеним стиховима овенчан си,
џину међународног тока.
Дотичеш, отичеш, па опет дотичеш.
Рукавицама милујеш
модре сумраке,
у плодне атаре питомо залазиш.
А, Карловце моје,
симбол за трајање,
непрестано таласима мазиш.
Ни најиљепше слике
знаних уметника,
ни сви пејзажи стихом опјевани
нису ништа спрам твојој лепоти.
Теци мирно, срећно и не брини!
Ја ћу те и сутра ко данас вољети!
Нада Јовановић Крупљанин
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ЈЕДНИ СУ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Столећима вијугао Дунав
обалом овом
на Сремске Карловце се наслањајући.
Уливали се Карловци
вековима у векове лагано...
Живео Дунав
и оживљавао
срце Срема и православља
Сремске Карловце!
Бунтовне.
Световне.
Духовне – Српске и људске.
Славне и староставне!
Бранкове...
Нису Карловци случајно у Срему!
Фрушкогорје свето је то!
Питомина брежуљкастог обзорја
лахором на Дунав излази
и расте надахнуто...
До богословских ђака,
Гимназије.
До торњева црквених...
До неба!
Нараста у Бранково коло,
Град културе, науке, знања...
уливајући се у 2021. лето.
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Учи нараштаје Душка се сећајући
речима знаним отргнутим од заборава
„пробуди се нешто се дешава“;
незнање никог не оправдава!
Мирјана Шуљманац Шећеров
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ПРОБУДИ СЕ,
НЕШТО СЕ ДЕШАВА
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ЛЕПО ТИ СТОЈИ РУЗМАРИН!
Дремају страже хајдучке, летња башта се затвара,
У старе дрвене чаброве, месец је закључо аброве,
У девет вода испране, трепере гране борове,
Да ли је шума заспала или се само претвара?
Лепо ти стоји рузмарин, у цвету кад замирише,
Спрема се задња косидба, суше се полегли откоси,
Скупљена летина самује, у инат киши пркоси,
Њишу се зелене маслине, спремне за нове јурише!
Све краћи дани пристижу, на мразу мрзну прозори,
Магли ваздух над земљицом, ко дух из боце избего,
Да ли је облак пробуђен или је, мало прилего,
Из легла чују се звукови, по трагу газе чопори!?
Михољдан расипа дарове и теши невољне сватове,
Заветне литије пролазе, застају гиздаве бродице,
Господе, подај нам пшенице и капљу свете водице,
Подржи ове младице, израсле из тамне гробнице!
Дремају страже хајдучке, небо се поново отвара,
У старе дрвене чаброве, месец је закључо аброве,
У девет вода испране, трепере гране борове,
Јесењи цвет се затвара, лукаво, зиму да завара!
Весна Радовић
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ГОРКО ВИНО
(Душку)
„Ни лаж није, ни истина права, ,
ал осетим дуго ће да траје....“(Д.Т.)

Испили смо чаше горког вина,
Из година што се дуго памте,
И даље нам за све „крива Дрина“
А, не срца што више не пламте.
На тамбури покидане жице,
Тамбураши заувек су стали,
Сузе клизе низ уморно лице,
Све су наше песме отпевали.
Празна чаша са стола се руга,
Нема више вино ко да точи,
Нема драге, пријатеља, друга,
Уморне су од плакања очи.
Дани су нам јесењи и сиви,
За своје смо грехе сами криви.
Петар Јовановић Генерал /ММXX

68

ПРОБУДИ СЕ, НЕШТО СЕ ДЕШАВА
Пробуди се, нешто се дешава
Између планина и мора.
Изгледа да васкрсава
Његошева Црна Гора.
Пробуди се, нешто се дешава!
Вјерни се народ буди,
Да одбрани светиње
Од невјере што им суди.
Пробуди се, нешто се дешава!
Заклињу се људи животима,
Да невјерама неће дати
Да тргују светим ћивотима.
Пробуди се, нешто се дешава!
Хапсе слободу Црне Горе,
Вјерни народ и владике
Што за светиње се боре!
Пробуди се, нешто се дешава!
Невјерни конаке и светиње руше,
Објављују рат Господу Богу.
У паклу гореће им душе.
Пробуди се, нешто се дешава
Између планина и мора.
Изгледа да васкрсла је
Његошева Црна Гора!
Анастасија Шћепановић
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ПИШИ ОНАКО
Знаш ли шта је пут
Разледнице више нема
Скрасио се и постао жут
Ципела чистих јер богат ниси
Хајде ми бар напиши
Лажи на папиру бијелом
Гријех ти неће бити
Само пази куд ме водиш
Не показуј руком својом
Сам ћу створит
Пут за босу ногу
Да дисати могу
У роману слике не прате ријечи
У лику се јави и ништа више
Пуно се лицка себе мори
Замишља сам и почетак и крај
Пиши онако
Да не буде јасно
Да се мучим
Шта то срочи
Амер Софтић
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НА КРАЈУ ОВОГ ПУТА
За сто година на овом путу
Скидање сваког зида одбране,
Потпуна предаја
Људима без душа у одијелима,
Ваши идентитети продани за кравате,
Ријеке претворене у бетонске цијеви,
Шуме поклоњене у намјештај,
Дивље мачке у музејима
Са костима диносаура.
За сто година на крају овог пута
Неће постојати нити један језик који волиш,
Престат ће да постоје културе
Малих, великих, свих различитих,
Ненаметљивих, несигурних народа,
За сто година на крају овог пута
Ако останемо на њему
Нико неће разумјети моје пјесме
Ни ако буду преведене,
А они се више неће плашити
Чак ни звекета ланца незнаног пса
Који зна шта им је намјера.
Њихови су дланови прљави,
Њихови су језици испрани.
А ти са собом понеси ланац,
Па кад не гледају само зазвечи,
А онда посматрај њихова кољена,
Она се тресу – а свемир јечи!
Амина Хрнчић
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СУЗЕ СУ ТЕСНЕ
Све жене које сам волео,
кад их сретнем,
оне су тужне.
Погледају ме као да би рекле нешто што се не сме.
Мени је лако,
ја сам их волео из све снаге,
и давно пре ове песме.
Борко Јечменица
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ПРОБУДИ СЕ, НЕШТО СЕ ДЕШАВА
Нешто се дешава, чекам слутим и ћутим, тугујем са том
тишином другујем. Па ми је ова изолација моје
душе и тела права окупација.
Страх се без дозволе у мене увук’о, и ону радост са мене
свук’о, к’о да се на моја плећа насук’о.
Тишина ми се под кожу увукла па ме дави, к’о да ме је
тукла па се осећам безвољно и умукла па сам због
ових дешавања скоро пукла.
Та тишина што се на мене сручила к’о да ми је поручила
и неке моје далеке страхове докучила. Никако да
ме мине овај пљусак неког дешавања и невиђене
тишине.
Ко да нам се природа свети, надам се можда ово
преживљено у дешавању значи поново живети.
Будим се к’о да у амбис срљам а реч Боже низ језик
често понављам и котрљам.
Жалим што не умем ова дешавања и тишину да
разумем. Неком је треба дати или закопати да се
више нико у њихово наручју не пати.
Божана Шимић
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ВАТРЕ
Ватре саме понекад плану
и онда горе уз дивљи сјај.
А када спазе срце на длану,
схвате да једном животу је крај.
Када изгори тај један живот
у оку згасне посљедњи сјај.
Нестане нада ко задњи пилот
и самој ватри долази крај.
У дану који кроз пустош броди,
из пепела што мраком пријети,
нада се нова поново роди.
Сретна птица феникс полети.
Када угледаш срце на длану
знај да опет феникс се роди.
За њиме крени у исту страну.
Нека те судба звијездама води.
Бранко Ракијашић
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ВЕЉАЧА
Најљепша мачко у крају
чекам те на твоме крову.
Пожури вјечност промиче
пијевци већ зору зову.
Ноћас сам учио дуго
како се звијезде броје
и лајао на мјесец
на овом крову за двоје.
Пошто се смрзох к’о нико
цвокоћем пјесму стару:
„Вјештице што не дође
је ли ти метла у квару?“
Чедомир Вељеш
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ПРЕОСТАЉЕ
Због оног што нећу
шибом утерују у пристајања,
застадосмо у месту.
Све љубавнице јесу јавне,
док поре пуне се сољу.
Овако накриве
кошава нас тврди,
нисмо још плен.
У табакери
радије бих држао
бурмут уместо дувана
(кажу да је здравији).
Из таме уже вуче
ка нечему што није нада.
Боље је леденом
и цинично сведеном.
Размишљам о оном
трећем дану;
противно себи,
остадосмо на опрезу.
Олуја ко и онда не попушта,
да је љубави из песама
и да доколица може да чашћава,
оволико се не би писало
Дарко Хабазин
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РЕЧИ
Буде ме у зору снови несањани,
устајем из реке поломљених руку,
маме ме усахли извори радости,
разносе ме крици далеких возова.
Корачам стазама куд се звери крећу,
гласове не чујем да ме назад зову,
гледам у небеса кише чекајући,
храстове ме крошње од громова крију.
Издају ме жене, лица им не памтим,
одбеглог ме гоне злочинци, због правде,
руке ми ломљене везују крваво,
а милост не тражим, не бих је ни дао.
Гурају ме испред руље подивљале,
бесни, кидају ми мисли неречене,
очи ми поваде слепи гониоци,
ноге посекоше, а усправан стојим.
Јер знам, речи моје утихнуле нису
и одоше давно где сам пожелео,
узалуд вам беху клопке милозвучне,
освету су моју, речи упамтиле.
Дарко Стевић

77

ДОДИР ЛЕДЕНИХ ПРСТИЈУ
Овај додир ледених прстију мојих није
због тебе
што изнова спокој преораваш
неганут његовим ожиљцима.
Овај додир ледених прстију мојих није
због нас
који смо некада песмом пркосили
поворци окамењених срца и
образима тврдим и прљавим к`о ђон.
Овај додир ледених прстију мојих је
због потонућа
папирне лађе и звезданог сидра
у крилу пркосног таласа,
због безгласја
камена под којим песник снује
удишући плачно пролеће кроз облак.
Овај додир ледених прстију мојих је
због крика
посечене шуме над узглављем поете.
Док је он безвременим стиховима
тупио оштрице,
убијен је последњи распевани славуј.
Ноћ развејава речи изнад равнице:
пробуди се,
разгранавају се неправде,
убијају љубав,
свет се урушава у равнодушност!
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Највећа је слобода не изневерити себе.
Пробуди се,
пођи са мном!
Или… остани ту безличан,
загледан у сопствена стопала,
заогрнут у привид да све је
баш онако како су ти рекли.
Дина Заварко
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САМО ЊОЈ...
Одлута поглед
за њим и мисли
за кораком твојим, ето баш тако
Заигра срце
заплаче осмјех
за младошћу твојом, ко да је лако
Да сам те знао вољети
са свога трона сићи
опрост и мир бих нашао
знао бих и за Богом ићи
Немир се уздиже
ослонац тражи
за твоју се сјену заклања
Тишина звони
именом јечи
твојој се покори поклања
Да сам те знао вољети
са свога трона сићи
опрост и мир бих нашао
знао бих и за Богом ићи
Оков сјећања
самицу иште
сад би са тобом под руку
Сјетан корак
и твој и мој
не зна за мирну луку
80

Да сам те знао вољети
са свога трона сићи
опрост и мир бих нашао
знао бих и за Богом ићи
Жељех ти прићи и рећи
колико пута сам пао
не могах, опрости, и срце и сузе
сада бих Вишњем дао
Драган Бринић
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ДУШКО ТРИФУНОВИЋ ЛЕГЕНДА
ЈУГОСЛОВЕНСКЕ РОК ЛИРИКЕ
Песник је био без икакве тајне
И даље живе песме му бајне
Песнички занат најбоље кроји
Да његов стих свакоме стоји
И дарује, дарује аутор нам риме
Да се и данас поносимо њиме
Песник, а избеглица колико то боли
Кад мора да оде писац из краја који воли
Душко на избегличком путу
Имаше судбину круту
А срце му остало ипак благо
Настави да ствара књижевно благо свима нам драго
Ни награде не значе песнику више
Као кад читава сала пева поезију коју Душко пише
Јер све је као песник рече сад и никад више
Дајте шансу песнику док дише
Не дајте да песме рат избрише
И све је Трифуновић био дисао тише
Откада његове књиге спалише
Што значи туга памти време
Кад песник носи избегличко бреме
И бреза на месечи ниније истог кова
Као бреза из родног села његова
Даљине ништа нису и у тами
Стихови песме оживе сами
Шта деца знају о завичају
Не забораве ни кад негде друго пребивају
А златни кључић и Душко носи
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И искру културе звездама преноси
Нове бисере поезије ниже ноћу
Високо где се песник повукао у самоћу
Пријатељима бившим и будућим новим:
Памтите га по песмама његовим!
Драгица Охаши

83

КУТИЈА ЉУБАВИ
Наша два срца малена
Шетају без престанка
Гледају се весело
Све је тако почело
Смију се непрестано
Изгледају распјевано
Једно друго задиркују
Погледима пропиткују
Кораком се прате
Понекад на клупу сврате
Уз колач и мало каве
Да причу нову саставе
По шумским стазама
У несташним дискусијама
За руку се приме
Чак и кад има зиме
Кад једно спадне
Одмах га допадне
Друго да се насмије
У сузама умије
Сретно и искрено
То у нама скривено
Да се не заборави
У нашој је кутији љубави
Дубравко Матанчевић
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КУПЕ ЖИВОТА
Корак дана полако бледи,
чувај све оно што заиста вреди,
нека ти живот заблиста,
нека односи успомене.
Трептај живота нека се чује,
нека лагано исклија и траје,
полако попут малог зрна,
попут сазревања.
Стани на првом перону,
отвори купе живота,
отвори завесу преставе,
покажи први чин.
Ђурђија Перуничић
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ПРОБУДИ СЕ
Немој на силу затварати очи
Ноћи свакој сванути мора
Кажу, најмрачније је пред свитање
Издржи! Из мрклине грануће зора.
Не вреде ништа склопљене очи
Души у којој хор снова пева
Пробуди се! Живот те зове
Нека срце проживи о чему снева.
Буди се из летаргије, учмалости
Сивих сновиђења минулих дана
Звонким гласом будућност зове
Крени! Решености не тражи мана.
Док није касно ступај храбро
Страх и колебљивост ништа не решава
Прапорци времена непрестано звоне
Буди се! Буди део онога што се дешава.
Душица Радосављевић
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ЏАНА
Мала моја,
моја дико,
мој пелину,
чемерико.
Метар горка,
микрон љута,
жвак’о бих те,
по сто’ пута.
Мала моја,
моја дико,
мој пелину,
чемерико,
моја шљиво
џанарико,
моја гљиво
лудорико.
Лудорико!
Ловорико!
Кадуљико!
Конопљико!
Чемерна си,
горка ли си,
у теби сам,
у мени си.
Игор Дивковић
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УЛИЦА КОЈА ЈЕ УМРЛА
Још се сећам свих детаља
из улице Железничке старе
Од ране зоре, по њој трамваји
су ко скитнице знали да крстаре.
Трамвајџија, мали цар, што капу
са ширмом том пругом без наде
Звоњавом је зором раном
поспанцима знао снове да украде.
А на њеном крају железница беше
Локомотиве, вагони, та прави кркљанац
Из кафане Балкан, путници би возом
улицама, пругом, преко моста старог потражили правац.
Сад бих могао само да залутам
том улицом, ал боље да не идем више
у тај крај. Померио бих сећање
укаљао успомени мрље. Јер то више
није она од пре, где су некад трамваји најављивали
нови дан звоњавом, као за бокс-меч
где мрак је царевао и давио сијалице
скривене у полумраку.
Била је жила куцавица града, узана
трошних фасада и много бандера
чувала је душу своју, с неколико кафана
паркинг и стециште коња, фијакера.
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С капијама колским трошним и широким
окићена прозорима кибиц-фенстерима
грлила је време једно њено, што покрај ње
прође, оде и више га нема.
Сада преполовљена, са два булевара, осветљена
и пробуђена из оног њеног слатког
дремежа, који је водио живот Новосађана
лаганим ходом, држао их све за руку
да не одлутају. Када бих кренуо да
је нађем, пронашао бих и видео њене
остатке, јер и улице умиру, зар не?
Иван Букинац
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КИССИНГЕРОВЕ НАОЧАЛЕ
драги Марко
наочале краља Хенрyја
тако су безличне
пластични оквири с дебелим лентама
не дају наслутити
да су тешки као сјена
исто тако
мало њих наслућује
да се краљ
у сновима својих поданика
претвара у растаљени криж
несклон мистици
проблеме рјешава промптно
глава има величину политичке геосфере
то да је демокрација је непрактична
њему је јасно
али како то објаснити
неупућенима
прагматични ум увијек
схваћа боље од осталих
већ дуго је на пријестољу
деведесет и седам му је година
кад би се направила ревизија
његове владавине
управо би дуговјечност била
његова најважнија етичка врлина
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навечер одлаже наочале
на радни стол
лијеже у кревет
болне артерије на ногама
сад коначно могу предахнути
ипак и такав
улазећи у сан који све више
подсјећа на смрт
спреман је ову
нашу епоху зла
претворити у коначну таму
Иван Кларић
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ПРОЛЕЋЕ
Пролеће. Будим се.
Бацам са себе зиму.
Скупила сам снаге да усудим се
и напустим ову тишину.
Препуштам се загрљају дана,
скидам са себе старо одело,
излазим храброшћу овенчана
новоме у сусрет крећем смело.
Затварам врата једне дуге зиме,
одбацујем сваки трен анемичан,
док ветар слободе струји кроз рукаве,
рађа се стидљиво први сунчан дан.
Ивана Поповић
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ПРОБУДИ СЕ
Пробуди се, дешава се свашта,
немој рећи да те нисам звао.
Будан никад поспаном не прашта,
немој да ти сутра буде жао.
Пробуди се, дешава се свашта,
сутра нећеш ни имати рашта.
Пробуди се, дешава се свашта,
нико не зна шта се тачно збива.
Он је гледа, бујна му је машта,
док ти лежиш, неко љубав снива.
Пробуди се дешава се свашта,
зло путује испод златног плашта.
Пробуди се догађа се свашта,
неко твоју судбину рјешава.
Немој у сну само рећи јашта,
док ти спаваш крупно се дешава.
Пробуди се дешава се свашта,
то што чиниш, да ли личи на шта.
Јован Н. Бундало

93

УТОПИЈА
Живим ли
ил’ то је тек сјена неке давно мене
шкрти кјароскуро небеског играча
што нам боје мијеша
па се кистом игра
и не мари за гњев разљућених звијезда
Дишем ли
ил’ то је тек вјетар у крошњи старе магнолије
што дочека прољеће без цвијета
па на вјетру титра
и тренутак чека
да умјесто живота утоне у сан
одбаци сва љета, олује и кише,
сваки нови дан
Сањам ли
ил’ то је тек жеља неке давно мене
усахла к’о роса на подневном сунцу
и к’о све жеље притајено чека
неког, нешто, неко тамо чудо
да ускрсне опет и поздрави живот,
радује се свјетлу безумно и лудо.
Лела Вучковић
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НАЈ НАЈ НАЈ
Душку Трифуновићу
Миц по миц мициметар
одосмос у космос
казнени простор
путују чаробњаци
мали је свет
лет и пад
и пад је лет.
Све је пред нама
моје и твоје
свет се дели на двоје
не робуј срце
биће боље
о том потом.
Пробуди се
нешто се десило
хиљаду чуда
велике ватре
маскенбал
и то је прошло.
Шта би дао
нема више
златна рибица
тајна веза
останите ту
нови робинзони.
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На мене су
прстом рекли
главо луда
бам бадава
давно и далеко.
Маја Грачан Ливада
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ПЕСМА ВИНУ
(Акростих)
Вера крвљу Христовом зове те.
Истина ипак лежи у теби.
Твој верни слуга исприча све –
И што би хтео и оно што не би.
Слатка лаж ил’ горка истина знаће се после пар чаша
вина.
Волети мора свак’ ко те пије.
Имаш скривену љубав у себи.
Непца му укус твој лагано мије
И онда изусти што смео не би.
Фронтови многи због тебе падоше.
Евопа посебно због тога страда.
Римско и грчко царство несташе,
Ал’ народ њихов пије те и сада.
Марко Пајић
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ОПРОШТАЈ
Сутра ће бити веома тихо,
Бит ће у махали тихо и без трача,
У авлији без вике,
У кући без галаме,
Сутра ће бити очи без плача,
Сутра ће бити тако тихо,
Остат ће три чешка куће без ослонца,
Муж без жене,
Без мајке дјеца,
Сутра ће бити тако тихо,
У махали,
У авлији,
У кући,
У породици...
Све ће бити тихо,
Неће плача бити,
Чудо ће се десити,
Проблеми ће се ријешити,
Кад оде галамдзија,
Кад оде жена,
Кад оде зло,
Кад оде мајка,
Кад оде на вјечно мјесто,
Кад оде, немој плакати,
Глумила је само,
Плакала није,
Гласно се смијала,
У махали,
у авлији,
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У кући,
Са дјецом...
Све је била, само мајка није!
Зато немој плакати,
Испланирај како ћеш је испратити,
Из махале,
Из авлије,
Из куће,
Јер била је у махали,
У авлији,
У кући,
Али у срцу није!!!
Мерза Туцаковић
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БУЂЕЊЕ
Пробудићу песника у теби,
немој рећи да талента немаш,
једног дана ако ме пронађеш,
писаћеш ми хиљаду сонета.
Пробудићу песника у теби,
ако желиш да стихове ствараш,
открићеш ми тајне непознате,
из ризнице иза седам брава.
Пробудићу песника у теби,
немој рећи да не желиш бити,
летећемо стихом до бескраја,
међ` звездама гнездо ћемо свити.
Пробудићу песника у теби,
да пловимо стихом по пучини,
да ме тражиш и када сам с тобом,
кад ме нађеш да ме не изгубиш.
Милена Миловановић
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ЗЕВСОВ ДАР
Богиња ти си у људском роду,
највећа за ме ׳на планети,
за тебе с Олимпа доносим воду,
и тамо говорим да си ми све ти.
Хестија да није скривена у те,
и пламен жарки који ложи,
да сестре Хере очи не слуте,
нови Партенон да те не множи.
И више од тога, ако има,
ти си ми Олимп, у морској пјени,
и љето жарко, и хладна зима,
и Зевсов дар си послат мени!
Мило Радов
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БЕЛА ЛАЖ
Моја бела лаж је толико бела
да се од силне белине не види
Бљеском штипа за очи проналазача
који се дрзнуо да је протумачи
Моја бела лаж је толико чиста
као неиспрљана дечја пелена
коју упорно гураш под нос
да мирисом неискварено евоцираш
Моја бела лаж једино мени допусти
да се на час искрадем од ње
да белилом лице умијем
да белином душу сакријем
Мирјана Кнежевић
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ЛЕТО У ПОЖАРУ СУНЦА
ИЗГОРЕЛО
Возови долазили и одлазили
Нови Сад – Сарајево – Плоче
Клопарање и пиштање локомотиве на хоризонту
Лето у пожару Сунца изгорело
На пољима црвених макова.
Никла босанска бујад
У пшеничним пољима Паноније
„Пробуди се нешто се дешава,
кајаће се ко ово преспава.“
Над карловачким Видиковцем
Ветрова ружа лахоре
Песник пије бургундац бели
Који одише цветним
И лаганим цитрусним нотама
Идеално окрепљење у топлим данима
Стихове и своје познање записује
У њедра их оставља
Нешто се дешава
Љубав се решава
„Од љубави неко нас спасава,
и говори да је тако боље.“
После буђења поклања
Светлост доброг јутра
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Дарује строфе и риме
При елегантном сусрету са сортом вина
Узгајане у сремскокарловачком виногорју
Све се носи негде у нутрини
Да бисмо били бољи за делић Себе у Себи
Кроз неминовност жеље у љубави бити заједно
Мирјана Штефаницки Антонић
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ПРОБУДИ СЕ НЕШТО СЕ ДЕШАВА
Гледам те тако док мирно сниваш,
Какве ли снове од мене скриваш,
И чему тако чудно уздишеш,
Док велом сна покривен миришеш
Пробуди се нешто се дешава,
Можда је само чежња у мени,
Један загрљај све то решава,
Само се на кратко из сна прени
Ново ће јутро замирисати,
Снове ко гумицом избрисати,
Уз пуно златног сунчевог сјаја,
Рођено топлином загрљаја
Мирослава Ђуричин
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КО ЗНА?
Ако циљ твој негде у даљини чучи,
ако срце и рацио чврсто држиш у руци,
равнотежа нека ти тело обгрли, само
сањар лута странпутицом,
Пред очима варљиви сјај зна да се смеши,
ослабљује, обмањује, кроз беле зубе зло вири,
црни облаци чекају иза лукаве фатаморгане, само
сањар лута странпутицом.
Вук сузе лије, страдала је његова вољена
тужно води младунчад кроз бреме живота,
тражи плен за гладна уста, у души зна:
странпутицом само сањар лута.
У животу има гладних вукова, хијена,
странпутицом сањар лута ли лута, ал
нека прихвате закон овоземаљског живота
нико не зна каквих препрека има до циља.
Сањар својом странпутицом срећно корача,
не зна да у животу има чопор гладних вукова
на крају пута сви остадоше голи без жеља,
празним рукама свако одлепрша.
Хоће ли оставити за собом трагове живота
не зна ни сањар, не зна ни чопор вукова.
Последњи опроштај биће са осмехом, на лицима,
а циљ живота у даљини увек неког чека…
др Радмила Марковић
106

СЕДАМ ЧВОРОВА
Самоћа.
Мјесто на којем си чиста,
у одјећи скројеној од магле и мјесечине.
На сјеверној страни прозора
мјесец блиједи.
Мирише мирта и цимет у твојој чежњи.
Али љубав није дошла.
Лице је остарјело на начин да га људи више не памте.
Једно јутро наступила је Смрт сунца.
Проблеми нису нестали и претворили се у прашину.
Кућа је расла са својим захтјевима.
Више се не сјећаш што је претходило лошој срећи,
можда си превише дуго гледала
у разбијено огледало
па се душа расула у комаде стакла.
У том расулу окренула се још једна година.
Те ноћи, кад си одлучила умријети,
на пољима гдје била су вјешала
плакали су невидљиви људи.
Твоја душа раскрижјем изгубљена лута.
Црни пси лају, смрт има опор мирис и окус пелина.
Гледајући у дубину тамне воде
скочила си у одраз универзума,
расточила своју бол од црне соли
у вилинским круговима.
Више те нема.
Твоје жеље умрле су као дјевице,
твоје сузе постале су мјесечева вода.
Ослобођена чворова живота
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сниваш,
покривена само небом.
На крају таме, доћи ће свјетлост.
А кад стигне,
везат ћемо вјетар у чворове
да нас више никад
не потопе олује.
Сандра Богдан
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НЕБЕСНИ ЗВОН
Ма какве да те снађу невоље,
Да будеш у безизлази, на муци
Шестари попут орла, над пољем
Са жезлом краља, у руци.
Над гадости људске се узвиси
Да те обести, ровци ума и лажи
Не прљају, буди крило у клиси
Што ружу љубави иште на стражи.
Распи чуњеве вражеска ума
Ради пупоља анђелска недра
Што на божански надлеће трон.
Да те не зледи хијена ни пума,
Ни змија, док лелуја, штедра,
Слушај на земљи небески звон.
Слободан Блажов Ђуровић
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ДА ЛИ СНЕВАМ
ИЛ’ ПРИЗИВАМ ЈАВУ
Сањам лик јој, ноћ је ова дуга,
њене лепе и расуте косе...
Усели се на трен у ме’ туга
Куд је сада светом ноге носе?
Сањам јутра крај мирисних груди,
бол сећање хоће да отера...
Човек јесам, ал’ бежим од људи
верник јесам, љуба ми невера.
Да л’ је срце јако у јунака
да издржи бол од свијех јачу
кад је живот ко сужњима рака
да не плачем када болни плачу?
О, ви снови, ко вас ноћу шаље
да терате човека на жеље?
Таман мислим да сам корак даље,
а још сневам крај њене постеље.
Не кројте ми одела ни руха,
већ ми дајте присутности њене.
Довољна је кришка хлеба суха
кад бих био крај своје вољене.
О, ви снови, пређите у јаву!
Подарите моме срцу мира,
да погледам јутром росну траву
док ми њена рука косу дира.
Слободанка Боба Маринковић
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СУНЧЕВ КОРАК
Подно обала пловног Дунава
ветар шумећ није стао,
љубав дрвеће заташкава,
листове суве му побрао.
Ако се појача, биће ломљава
од лепоте за очи – постаће страва.
Звука живост пуцкетава
као да пролеже усклик: јао,
пуп на грани процветава
живот му сунчев корак дао.
Не сме да га олако отаљава
пушта га да слободно обасјава.
Карловачку душу осветљава
ту где је врли песник стао,
истина се лако расветљава,
храброст нам је живот дао.
Сваки дан новином истрајава
светиња осећања позитивних лава.
Љубавни жар да миром не спава
немој лево, немој десно, само право,
избор се јасне кичме ишчитава
кад бива оно што си другима обећао.
Снежана Марко-Мусинов
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ПРОБУДИ СЕ, НЕШТО СЕ ЗБИВА...
Пробуди се, нешто се збива
Сунчев те зрак одвећ буди,
Душа се у сну батрга, снебива
Хоће ти га отети неки људи.
Има много тога да се каже
И птица ти тајну поверава,
Доста је оних који се крију иза гњаваже,
А сан би да те заварава.
И ветар се напољу жести и буни
Гране љуља у непоновљивом трансу,
Отвори очи,
погледај речни талас који се јогуни
као да ти жели пружити још једну шансу...
Пробуди се, гледај истини у очи
Стварност није таква каквом ти је прикажу,
У сутрашњицу одважно крочи,
Схватићеш ко говори истину,
А који су то који те срамно лажу.
Пробуди се из тог кошамара
Истини се предај, стави прст на чело,
Стварност кроз призму чаролију ствара
Бори се једном за себе, коракни
Кроз будућност смело...
...јер живот је ништа друго
Него Божје уметничко дело.
Снежана Шолкотовић
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МОЖДА САЊАМ
Пробуди се, нешто се дешава.
Ватра страшну пустош обећава,
И свашта се још погубно чује,
Стазама нам већ тутње олује.
Пробуди се, нешто се дешава.
Или ја то ружне снове сањам?!
Ратови ми стари још у глави,
Па страх, докон неки нови прави.
А трудим се између два страха
Да ми душа дише новим дахом.
Све је као нека стара бајка,
Човек тешко учи из прикрајка.
Скоро ништа не научи оком,
Ни искуством тешким и дубоким.
Гради живот неки из ината,
Како мора и како је дато.
И поново, од века до века
Шака моћи продаје човека.
Ако љубав међу нама није,
Шта је то што је најважније?
Мене, у овом мом малом веку,
Кажем тој сили, том моћном човеку,
Није страх за сутра и нове зоре,
Ја још гледам у Божије прозоре.
Само се бринем, зар не знају моћни,
Мала је ова наша планета.
Кад земља низ обалу почне да пада,
Руши се живот за мене али и мог џелата.
Снежана Тодоровић
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У ОВОМ СВЕТУ СНА
О чему пева славуј у крлетки
у овом свету отуђеног сна.
Разасуте нити по бисерној вароши,
покидајмо конце наших граница.
Пробуди се, нешто се дешава!
Венац ми свијаш око врата
лице ти као жути сунцокрет.
Пролазе чезе уличним путем;
како је лепа, твоја шарена марама.
Звоно са торња нашу љубав скрива.
Не могу ти јасно рећи шта је,
ни лаж ни туга у чаши понора.
Ал осећам да из себе дајем;
док се нечија судбина решава.
Пробуди се, нешто се дешава!
У овом свету отуђеног сна
крв јуначка гори у пламену,
на Стражилову гаси се свећа.
Карловци носе песничку луку
у панонском мору палета.
Разасуте нити зелена простирка
над судбином равнице и цркава.
То варош мисли да ћу сунце скрити,
у бачви сванућа где љубав почива.
Пробуди се, нешто се чудно дешава!
Срећко Алексић
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ЉУБАВ ГОДИНЕ НЕ БРОЈИ
Затрептала душа и пуна милине
У коси се њеној снени месец с’крио
Од погледа њена, што на небо вине
У секунди схватих, то је санак био
Погрбио старац своја леђа стара
Издајице снови с’ вама борбу водим
А месец ме сјајни са небеса кара
Моја неће бити да се опет родим
Звезде сјајне, што по небу ходе
Жар живота што ми снагу сатра
Ви веснице ноћи, што ме срећи воде
Још у мени гори она иста ватра
С’ тугом жалим и на снове живе
Што загреју старцу ово срца мало
Божанственој теби, слободно се диве
Болно срце моје од туге је стало.
Светлана Делић
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ПРОБУДИ СЕ
Пробуди се и умиј сузом
те очи уморне, снене.
Држи ми јако душу,
не дај да сама вене.
Отвори поглед широм
да гледа у даљине,
немој да љубав оде
и као младост мине.
Пробуди уснуле снове
и оне умрле наде.
Не дај да неко други
ту нашу срећу краде.
Пробуди се и само лети
ко пјесма мека и мила.
Нека те носи љубав
јер то је највећа сила.
Танара Драгић
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ДВЕ КОЗЕ И ЈАРАЦ ЈЕДАН
Душку Трифуновићу
Везаше две козе по машну црвену
Чуле су да Јарац себи тражи жену.
Похиташе ведро две осредње даме
Баш на врели асфалт са мирисне сламе
Једино им беше и важно и битно
да богату свадбу направе под хитно
Испрати их подсмех, поруга и шала
Велике им машне, а памет им мала...
Кад их виде Јарац што спава на свили
(ни јарчеви нису што су некад били)
Заљуби се одмах у машне црвене
Обе козе хоће за законске жене
Питао се није – да л’ он обе може
Чак и да их узме, да л’ ће да се сложе
Сада Фармом овом само љубав шета
Јарчева се лоза и шири и цвета
О Фарми се овој прича надалеко
Кажу – тамо теку слатки мед и млеко
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Све би сада хтеле да их Јарац „смота“...
Сви би да имају бар трен тог живота
По(р)ука је јасна – пара вуче нити...
„С ким си, онакав си“.
Ајд’ збогом памети!
Татјана Ђурић
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ПРОБУДИ СЕ, НЕШТО СЕ ДЕШАВА
Пробудиш се,
под сивим балдахином јутра
облачни већ стасава дан.
Чудно, какве све дарове посједује
снажно срце пуно наде
да наново сваки оживи сан.
Одагнаш сјенке на прозору,
дрхтаве чари брезе на мјесечини,
кад заблуде си престао да бројиш
храбро гледаш у очи вољеног вука.
Док сви чекају да тијелом пробијеш мрежу,
елегантни направиш салто,
и са свезнајућим сјајем у оку
запиташ се, гдје је ту пријатељска рука.
Пробудиш се и веселим доскоком
поздравиш сунце, и зору,
и све те пријатељске звијери,
у свијету са хиљаду чуда
можда нешто лијепо се дешава
и срца наново раствориш двери.
Чудно, какве све дарове посједује
снажно срце пуно наде
да наново сваки оживи сан.
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Пробудиш се,
под сивим балдахином јутра
облачни већ стасава дан.
Татјана Томић
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СТРУНЕ
Нисам ни крпа ни врећа
али упијам све што се свали на мене,
и трулим као сунђер
док мастило тече ми кроз вене,
и записујем речи по пролазној хартији.
Живим овај болан живот
мислећи да желим
да се приклоним апатији.
Али никад нећу,
јер мисли су моје
јаке као пламен
кад дуваш у свећу,
и исто тако крхке.
И венућу и трулићу
док год има људи на овом свету
и док год на овој жици
од тела има струне.
Теодора Шиклошић
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О ЉУБАВИ
Нежношћу и душом, љубави, ме учиш.
Кад о теби пишем задрхти ми рука,
а када ми фалиш моје срце мучиш.
Вазда моју лађу чека твоја лука.
Све речи што пишем слађе су од меда,
у очима од чежње слике твоје ројим.
Волети је слатко, слађе и од меда,
зато жудим ноћас за осмехом твојим.
Трепери ми срце ко на небу звезда,
лепо је волети, али немам крила.
Нит храбрости имам да кренем из гнезда,
да бих твоја светлост у сновима била.
У души мојој, букти сву ноћ жар,
кад запара звезда сјајна неба свод.
Све снове ти нудим ко највећи дар.
Ко светионик, вазда чекаћу твој брод.
Теодора Илић
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ПРОБУДИ СЕ,
НЕШТО СЕ ДЕШАВА
Пробуди се, пробуди.
Подигни своје њежне капке.
Пусти зјеницама тамним као ноћ
да упију свјетлост овог свијета.
Нека бескрај што га кријеш
у том сањивом оку
засјени чаролију мјесечине.
Нека искрице којима ти сјаји поглед
преплаве небо звијездама.
Пробуди се, нешто се дешава.
Пробуди се, нека те стварност опије.
Умјетност је сањати будан,
а срећнима најљепши сан јава.
Ноћ је од поезије саткана –
вјечност писци стварају
онда кад све остало спава.
Ослушни титрање љепоте,
Препусти се мирису тамног лептира
што крилима као облак крхким
најчудеснију мелодију свира.
Пробуди се, све на тебе чека,
и небо, и море, и сунца бљесак
и срећа изгубљена, далека.
Низ цесту улични музиканти пјевају,
ваздух њише љубавне трептаје,
који у тмини идеале сликају.
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Тајновита стаза обасута цвијећем
језди у нади да ти отвори рај.
Пробуди се, свемир жели
да прелама твог спокоја одсјај.
Василиса Илинчић
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ПРОБУДИ СЕ, НЕШТО СЕ ДЕШАВА
Већ неко време покушавам да одгонетнем мистерије
старих светова,
будим се и размишљам о животу.
Као да је стало време.
Понеки ветар ми замрси косу,
А мирис липе ми ураста у плућа.
Цвркут птица и понеки петао
доносе ми јутра.
Будим се из сопствног сна.
Седим на обали крај реке и чекам летњу кишу.
О како је леп овај живот.
Говорим себи.
А шта се то дешава?
Да ли можда сањам?
Или месечарим?
Чему заправо поента?
Опет, као да је стало време.
Мисли ми лете као маслачак
кад га ветар разлије.
Пробуди се, говорим себи.
Живот није сан.
Кренем обалом и замишљам да сам на острву
пустом и да ми морска со се у кожу утапа.
Како је лепо све ово, говорим себи.
Можда то није сан, можда је стварно.
Вивиен Куртовић
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КАСНА ЉУБАВ
Јарка, светла, миље греје,
Чврсто ступа на трибину,
Из даљине већ се смеје
Нерођеном своме сину.
Велика је радост њена
У грудима што почива.
Ко да спава занесена,
Мило дете већ целива.
За њу поноћ патње нема,
Тешка мора са ње бежи.
На дуг пут се чила спрема
На ком њена тајна лежи.
И већ види небо ведро,
И бонацу, и пучину,
На пучини бело једро
У висину што се вину.
Види златно класје и зоб,
Под ногом јој што се сагли.
Не зна позну кишу и доб
Под којима поглед магли.
А ја бедан и омражен
У прикрајку неком трунем,
Гледам у то Сунце, блажен,
И у љубав вечну кунем.
Владан Стевановић
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У ИЗОЛАЦИЈИ
Празне су улице,
Маске прекривају лица,
Рукавице скривају руке,
Нека сврака на љуљашци
одмерава своје крештање,
Међутим, никог нема да је отера,
Нема деце да их плаши...
Све је затворено,
Све је забрањено,
Све је тихо,
Осим срца мог
Које издалека хвата сигнале,
Оне сигнале срца твог.
Војка Миловановић
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ЉУБАВ НЕМА БОЉЕ ДАНЕ
(Глоса на стихове Душка Трифуновића)

ЉУБАВ НЕМА БОЉЕ ДАНЕ
СВЕ ЈЕ САД И НИКАД ВИШЕ
СВЕ ШТО ИЗА ТОГА ДОЂЕ
ДОЂЕ САМО ДА ЊУ ЗБРИШЕ
ЉУБАВ НЕМА БОЉЕ ДАНЕ
Кад се роди и заблиста
Све доживи у свом сјају
У два срца кад је чиста
СВЕ ЈА САД И НИКАД ВИШЕ
Неумитно време лети
Чувај је од сваког зала
Туга јој одувек прети
СВЕ ШТО ИЗА ТОГА ДОЂЕ
Мрси добро и лепоту
Као потку и основу
Коју снујеш свом животу
ДОЂЕ САМО ДА ЊУ ЗБРИШЕ
Као да је није било
Живи је са душом чистом
И кад ти се није снило.
Злата Јовановић
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ЈУТРО
Јутро је помало мрачно,
хладно и облачно,
још мокро од ноћне кише.
Мој јастук на тебе мирише.
Недостајеш када те нема
овог кишног пролећа.
Волим мирис твог парфема,
на тебе ме подесећа.
Када након дивне ноћи
поред мога узглавља
отвараш снене очи,
осмехом ме поздрављаш.
У мени радост све већа
крај тебе кад почињем дан.
Твој осмех моја је срећа!
Да ли је све ово сан?
Зоран Антонић
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РЕЧИ
Речи моје, пусте бездомнице,
Срца мога жарке крилатице,
Душе моје пламене ватрице,
Ви стидљиве, срамне бестиднице...
Речи моје, бесне луталице,
Несна мога ви сте другарице,
Ви умилне, благе сведочице,
Ви развратне, блудне прељубнице...
Незналице, ал’ и свезналице,
Бестрагијом пустом ходалице,
Уснулице, тешке несанице,
Болних рана мојих видарице...
Грешнице сте, ал’ и покајнице,
Ви убице, ал’ и васкрслице,
Срца мога нове кованице,
Душе моје будне заштитнице,
Бића мога густе бројанице...
Ви речене, ви неодапете,
Оштрице сте ви за бајонете,
И за мете и за пушкомете,
Кад се срце са разумом плете...
Речи моје, у мени сапете,
К’о попонац у мени растете,
Попонцем се у мени плетете,
Да, ако се ви и отргнете,
Још чвршће се за мене вежете.
Александра Павловић
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СТОПЕ МОЈОМ ЗЕМЉОМ
Орошене свитањем,
окупане мирисом југа,
стопе мојом земљом.
И крвљу посред ријеке,
пламеном херцеговачког
јутра, смрти пријеке.
Крвљу, збјегом, жегом,
стегом, разарањем,
нестају нам трагови.
Класја, воденице,
твога прољећа,
топлога разговора
поред модре ријеке
нема.
Тишином твога
роднога мјеста,
овдје нема нас.
Болом, јецајем,
кршем, пољем,
Гором, нашом земљом,
србском Голготом,
просвијетли нам пут
Господе…
Василија Љешковић
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СЕТИ СЕ
Сети се
Стихова мојих успомена
Сети се
Тако ме пронађи
Пробуди ме и оживи
Песници су
Анђели чувари
Било на небу
Било на тлу
Сети се
Затвори очи
Запевај и бићу ту
Владимир Пејовић
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ПРОБУДИ СЕ, НЕШТО СЕ ДЕШАВА
Ноћас умирем у твоје загрљаје
док ти ништа не слутиш, ништа не примећујеш.
Ноћас се увлачим у твоје празнине.
Провлачим се између твојих руку
и љубим те пламеним уснама што горе,
док ти ништа не слутиш, ништа не примећујеш.
Пробуди се нешто се дешава.
Погледај ме, отвори очи твоје.
Олуја се спрема, долази кошава,
али не у даљини, већ у срце моје.
Пробуди се, погледај моје сузе.
Плачем, али не зато што те душа воли.
Плачем, јер одлазим
и односим са собом све оно што боли.
Пробуди се нешто се дешава.
Питам се ко је крив и ко ће проблеме наше да решава.
Можда вјетар који нас упозна,
или очи што су се заљубиле, или косе што су се
замрсиле.
Ко је крив?.... Питам себе.
Крива је земља што нам љубав поклони.
Криво је и срце и та олуја и кошава.
Пробуди се љубави, ипак се нешто дешава.
Габриела Костадинова
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ПРОБУДИ СЕ, НЕШТО СЕ ДЕШАВА
На обалу љубави дођи
Поклони поглед
Даруј осмех
Захвати реку
У шаци
Пољуби воду
У ноћи крај реке
Девојачки жипон шушти
Искре заљубљеног ока
Изливају звезде
Пробуди се
Нешто се дешава
Сан љубав не решава
Док дојке беле
Дунав доје
Сребрним рибама
Изникну крила
Тад бродови полете
А рибари
Небом лове
Пробуди се
Нешто се дешава
Сан љубав не решава
Десанка Ристић
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ОНИ
Топуз им је језик брзометни
обогаћен страним изразима,
фразама и навикама,
те с’ њим насумице и без реда,
туку нас већ годинама.
Ничим изазвани,
ничим провоцирани,
само се сјате као јато врана,
застанеш ли... ето мегдана.
Њихова логика са нашом се коси,
зато се труде да своју наметну.
„Ко ту коси, а ко воду носи“
зато бежи, склањај се у страну!
Нема лека, нит’ има лекара
болест је тешка, веома заразна,
вук у јагње очас се претвара,
мед на језику, у души празнина.
Ко с’ собом није, очас је с’ њима,
ко мало задрема, буђења му нема,
тешка је борба душу сачувати,
опстаће ко успе свој остати.
~Драговић~
Драган Савић
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***
Пробуди се нешто се дешава,
немој рећи да то ниси знао,
и твоја се судбина решава,
могло би ти једном бити жао.
Пробуди се нешто се дешава,
кајаће се ко ово преспава.
(Душко Трифуновић: Пробуди се, нешто се дешава)
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ПРОБУДИ СЕ НЕШТО СЕ ДЕШАВА
Душко Трифуновић

Пробуди се нешто се дешава
Процветале љубичице плаве
Модри зумбул, пузавице руже
Све мирише на багрем и липе
Расцвали се китњасти воћњаци
На пашњаку јагањци се беле
Одјекује фрула у чобана
Пробуди се РАДОСТ се дешава!
Пробуди се нешто се дешава
Зелене се поља кукуруза
Искласале и пшенице младе
Румени се небо у свитање
Свуд се грле момци и девојке
Биће хлеба, дечице и смеха
Пробуди се ЉУБАВ се дешава!
Пробуди се нешто се дешава
Огрејало са неба Сунашце
Вратили се орлови крсташи
Све се нешто земљом разиграло
Нема рата, нема ни покора
Брат са братом залогаје дели
Пробуди се ЧУДО се дешава!
Драгица Ђурић
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МЕЂ` ДУШКОВИМ СТИХОВИМА
Под месецом сија бреза.
Ја јој кажем: „Буди јача!“.
Има нека тајна веза –
осмех рађа после плача.
Моја Фани, главо луда,
еј, љубави бабарого,
на хиљаде има чуда,
грешио сам много, много.
Љубав нема боље дане.
Може ми се да том судим.
Најлепше је натенане
погледима да те будим.
Самоћа је прво воће,
неодлучност – мука права.
Мозак неће, срце хоће.
Жељо моја сасвим плава.
Одмичеш се врло вешто,
кроз моју се тугу крећеш.
Радујем се, има нешто
баш у томе што ме нећеш.
Од бисера градим строфу шесту.
Душкове су речи свему томе криве.
Шта би дао да си на мом месту
да те мрзе, а да ти се диве.
Душко Секулић
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СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Под скутом Фрушке горе,
испод Панонског барјака
што равницу надкриљује,
где паори сетву спремају,
Карловци дремају,
вековима он овде снује
јачи од сваког сумрака
дочекује нове зоре
Песник га је кроз песму славио,
сваког је лепотом задужио
Које у њега крочио
да осети дашак историје,
Стражилово је под главу ставио,
у Дунав ноге замочио,
ту немирну вечну луку
аласа и песника,
једну је своју руку
до Петроварадина пружио,
а другу до Инђије,
да би са њима пригрлио
сваког путника намерника.
Ђорђе Секулић
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ЗАЧМАЕНОСТ
Тишина и зачмаеност
кога некој глас одвнатре
ти вели...
Погледни наоколу што
се случува!
Шаренило од неверојатни
настани кои се нижат
последователно еден по друг
како верига која не го знае
сопствениот правец.
Внатрешниот глас ме расонува
и ми вели...
Разбуди се и направи нешто
бидејќи и ти си дел од веригата
која го бара сопствениот пат!
Елеонора Николовска
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РАЗБУДИ СЕ
Сонот во кој си потонал
те води кон бавна пропаст.
Чиниш решението ти е на дофат,
го преземаш најризичниот потфат.
А луѓето кои ги среќаваш попат
мижат дури одат,
нив некои други патишта ги водат,
можеби и тие тонат,
немаат веќе сили да се борат.
Што се случува?
Во мое име кој одлучува?
Превезот од очиве не се трга,
се’ околу мене е црвјосано, има ‘рѓа.
Мрачно е околу мене сѐ,
ама јас не се предавам, не!
Човеку, разбуди се и ти,
прекини ги твоите сни!
Избројани се твоите дни!
Од авионот скокни
и летај полека, смирено, бавно,
не плаши се, во синото море слетај.
Нурни се во длабочините
иако не знаеш да пливаш,
еден ден ќе научиш да уживаш
и нови тајни да откриваш!
Иванка Тодорова Милошевска
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ПРОБУДИ СЕ, НЕШТО СЕ ДЕШАВА
Пробуди се, нешто се дешава
нестаје све оно што си некада знала
губе се у магли, ликови писаца и песника,
нестају последњи стубови и врли браници
давно изгубљених идеала.
Протерује их неправда из читанки,
ово судбина не опрашта, ово је време
у коме више не сме да се спава,
отвори своје широм затворене очи,
пробуди се, душо, нешто се дешава.
Пробуди се, нешто се дешава,
уснула душо, чујеш ли пој,
налик на плач, налик на лелек
док нам се светиње у прах и пепео руше
раскрили широм двери своје душе,
не дај злу да нам судбине решава,
послушај звоно, које јечи, и само
само се пробуди, јер, нешто се,
нешто се страшно и тужно дешава.
Пробуди се, мила, погледај у зору
погледај у реку која тече, и тече,
и воли, и ту реку, и планину
што се над реком надвила,
и воли та звона која брује,
и воли ту песму
која се као хук упозорења чује,
и воли свом силином своје душе
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све проганане песнике и писце
и воли, јер само нас љубав спашава
воли у свом топлом сну, као у гнезду
и воли будна широм отворених очију,
воли, јер само нас љубав спашава
и молим те, пробуди се, драга,
само се пробуди, само се пробуди
јер, нешто се дешава.
Јелена Благојевић
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ПЛАМЕЊАЧА
Спаваш или си будан,
сањаш ли пријатељу,
правиш ли планове за сутра?
За неколико сати само
на све нас пашће нови дан
који не доноси наше снове,
јер када би снови
само од нас зависили
не би смо ни требали сањати!
А јутра су тужна,
и данима већ непрестано киши
а вода плави и не бира.
Муљ нам плодове убија.
Ова година ће бити проглашена
за Годину пламењаче.
Имат ћемо труло воће
лоше вино и буђаве људе.
О трулом воћу знамо све,
о буђавим људима учимо.
Цели живот
И када мислимо
Да смо све научили
наиђе још већа буђа
па нам ону претходну
учини мањом.
Тако их и памтимо
у години пламењаче.
Спавај и сањај пријатељу
Али спавај будан!
Јованка Каличанин
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ПРОБУДИ СЕ
Увек си хтео бити нека посебна прича,
ни мало мио, ни мало драг.
Препун бајки и кича,
онај, који оставља траг.
Увек си хтео све по своме,
никада изван центра,
никада да те ломе.
Пробуди се, нешто се дешава,
овај немир у нама
ништа не решава.
Пробуди се и погледај ме,
можда није касно,
поделимо сне.
Кристина Селенић
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ПРОБУДИ СЕ
Се изгубивме ние,
луѓето, човекот,
како утопија
во ова силно невреме
зафатено од безличието
на денешницата.
Гулабите пешки одат
оти им тежат крилјата,
па секој може да ги повреди.
Како скитници се по улиците
на денот,
во кругот на деноноќието на
лажните ветувања.
Проколнати е добрината во
очајот на неизвесност.
Откинато е дел од светлината
од сонцето на слабите, немоќните,
а остатокот го туткаат во себе
како надеж.
Нивните надежи се изгубени
во илузијата скаменета во
зеницата на денот.
Радоста како бледа сенка на
надежта,
го чекаат нејзиното повторно
раѓање,
која сега им лежи
во калта згазена.
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Короната како реалност и
опомена на човековата совест
денес е тука меѓу нас.
ПРОБУДЕТЕ СЕ, НЕШТО СЕ ДЕШАВА, ни вели!!!
Здружете се, светлината да биде
љубов наша незапирлива.
Нов живот да потече по
скалилата на денот!!!
Вербата во Бога да ја обновиме
за Молитвите да ни бидат
благословени!
Љубица Поповска
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АМАНЕТ (пробуди се...)
заклињем те родом
(... ово није говор)
будиће те содом –
преспаваш ли гомор!
заклињем те сводом
(и вишњим се каже)
сладићеш се плодом –
не падну ли страже!
заклињем те видом
(... небо му је мера)
спасићеш зезидом –
а зове се вера!..
*********************
већ се разданило
(у тами се скрива)
њихово је било...
а твоје тек бива!
Миле Поледица
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ПТИЧИЈА СЛОБОДА
Од сна ми дивну крлетку саздаше
птичицу трептаве душе да чува.
Када и резе закатанчише
схватих да кавез њих од мене чува.
Златне су жице посебног соја.
Робовски јаук у милозвук топе.
У обиљу је јадна судба моја
док слобода туђој милости доспе.
Од Бога сам биће самосвојно
створено да собом узноси свет.
Мисао своју да вртложи спирално
певајући свој творитељни сонет.
Хранбена ме навика спутала
па и не тежим размахнути крила.
Иако ми је душа прогледала
сигурност ту ме собом оробила.
Сунце златно за мрву одмених.
Храну душе стомачна ми вара.
За сит стомак лудо завилених.
Омамом ме занела превара.
Милорад Куљић
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ЛЕПТИРИ ПЕВАЈУ КАО ПТИЦЕ
Пред мојом кућом птице певају, тужно, на жици.
У још један рат
одлазе војници.
Музика у врту, одлази неко драг,
Отварам врата птици,
слеће на кућни праг.
Свет је постао лакши за сузу неку,
Полети птицо с` прага
неком другом човеку.
Не опраштај се никад приликом одласка,
Живот је тежак птицо
нек` су ти крила лака!
Желим ти мирно небо, моја птицо црна,
Ветрове тихе, облаке меке,
без пушчаних зрна.
Пред мојом кућом цвркућу птићи нејаких крила.
Песма лептира.
Одлазе војници
до још једног мира.
Милорад Шуковић
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СНИВАЛИШТЕ
Рано у мени прозбори неко
Чудесно биће из митске шуме
Језиком којег тамо далеко
Једва да ико још разуме.
Прво ме у сну препаде змија
Ко хоће да ми у њедра зађе
Ја за камен али крвопија
Нестаде између протруле грађе!
Потом падох у дубок вир
А река мутна, бесна хучи
Помислих крај, о какав пир
Кад оно нешто на дну чучи!
Испружи руке ко перје меке
Стави ме у неки сандучић мали
У трену престаде хука реке
А ја се нађох на обали!
Кренем у шуму по стручак цвећа
Скакућем попут младе срне
Одједном нешто између дрвећа
Као да савија руке црне!
Звизнем у прсте и то јако
Одлети звиждук до накрај шуме
Сачекам мало а онда полако
У сусрет вилама – чуле су ме!
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Рекох у себи дај отпочини
Отиђи негде ведар и чио
И тек што стигох мени се учини
Ту сам већ некад давно био!
Тако то бива из дана у дан
Најчешће негде пред свануће
И никад не знам да ли је сан
Док ово пишем неко ми шапуће!
Милош Милићевић
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НЕ СПАВАЈ
Ово јутро напрасно је посветлело
Нежно и несебично
Бескрајно путује ка твојим
Плаво, зеленим очима
Које личе на небо и земљу
Не спавај!
Не корачај у сновима!
Пробуди се!
Видећеш људе
Који се гласно смеју
Наглас плачу
Земљу у којој свет
Моли исту молитву
Пева исту песму
Земљу у којој цвета младост
У боји твога гласа
Видећеш слику сопствене душе
Љубав према животу
Љубав према човеку
Не спавај!
Пробуди се!
Видећеш ћутљиве ластавице
Распеване штиглице
Заљубљене голубове
Сунцем окупана
Кишом заливена
Осетићеш слободу истине
Не спавај!
Пробуди се!
Мирјана Бркљач Хемун
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ПОД МОЈИМ СРЦЕМ
Која ћеш ми драгост бити?
Желим да нестану немири!
Обузела ме стрепња,
навикнуту на непребол...
Чуј ме тајно!
Као да си само моја,
па те ћутим чекајући загрљај
у времену у коме воле неуки,
у души ћудљиви, сваколики!
Наочиглед болне тишине међу људима
реци ми да ме волиш!
Мирјана Ристић Стевовић
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БУДИМ СЕ
Могу више лица свету да понудим,
и да засијам и сливам низ олуке.
Не чекам плаво јутро да се пробудим,
сву ноћ здробићу да нахраним одлуке.
У складу с обрисом лица бирам маску,
који остављам на јастуку заноса.
Надахнут идејом о Великом праску,
стварам и конструишем свет из хаоса.
Будим се.
Свемир из своје тачке гледишта ширим,
спиралне маглине све даље постају.
Бићу река коју не желим да смирим,
док жалосне обале иза остају.
Стакленим ходом идем по танком чвору,
мој дух телу не допушта да устукне.
Да бих се пробудио не морам зору
чекати као нар да падне и пукне.
Будим се.
Никола Ђурђевац
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ОДЛАЗИШ
Одлазиш од мене гнева пун
Бол ми у срцу све већу ствараш
Напушташ ме тужан и ако је јун
Зашто желиш да ме разочараш
Гониш ме од себе, ал’ није све црно
Погледај мало нови дан свиће
Има ли у теби љубави зрно
Зали га само и проклијаће
Немој да лудиш и ватру бљујеш
Ја сам само несрећна душа
Можеш у себи да ме псујеш
Имам срце што те слепо слуша
Одлазиш, а пакујеш кофере моје
Мене селиш из живота свог
Са собом носим све што је твоје
Тако си хтео, а није хтео Бог.
Оливера Котрљановић
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ЈЕДНА ЈЕСЕЊА НОЋ
Једне јесење ноћи са трема своје куће
посматрао си шуму по којој је ветар ходао
пред сами поноћни час,
њихале су се крошње, шушкало је лишће сухо,
шуштало је ниско жбуње и трске танко пруће,
шумело је грмље дивље руже и суве папрати клас,
шуморио је храстов гај не би ли ти тајну одао
пре него што настане пусто доба глухо...
Та ноћ је још увек жива и ти си у њој на трему.
Сенку ти назирем крај окна поред лампе стакленке
у тами што је светлост месеца лагано шара...
Ја сам у лесковом гају али ти ме не видиш у њему,
само слутиш да тамо неког има.
Игра светлости и сенке опсену варљиву ствара...
Ја знам да је све ово сан само.
У пустој твојој кући одавно никог нема.
Ти никад више нећеш, на жалост, овамо доћи.
Само се сваког пролећа ласте у своја гнезда врате
под кров ваш покривен сламом
и на корито слете да напију се воде
дивље гуске и патке и дуговрате чапље,
а на језерце се сјате црнокрилке роде...
Знам, ти си то у сну моме.
Он бледи кроз ноћ ову хладну, док ура поноћна куца
и мостови се руше између наша два срца
у овој још увек живој давној јесењој ноћи,
а киша јесења хладна упорно капље ли капље...
Оливера Синђелић
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ДОК ТИ СПАВАШ
Док ти спаваш ја се претварам у дан
И желим да те видим светлошћу обасјану
Ти и не знаш да у сну постајеш уздах мој
Само мисао моја зна колико си дуго ти у мени
Не желим да отвориш очи
Не желим сунцу лице да даш
Сви снови у боје се претварају
Међу бојама вечни смо ти и ја
Док ти спаваш, ја над успоменама бдијем
Упитах се!
Дал’ то судбина живот прелистава и чуда чини
Гледам те нагу у постељи белој
Тело твоје извајано од додира мог
Тргох се, кад уздах чух из сна твог
Мисли моје обавиле тебе, па како да те другом дам
Сунчано небо се мути, а облаци у плаветнилу колутају
Као да тајну крију
Јер они су били чувари живота твог и мог
Муње небом шарају, желе да сагору све
На постељу се устремише
Љуте, знају, да си у загрљају мом.
Предраг Бањеглав
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ОГЛОДАВАЊЕ
Инспирисано песмом
Пристао сам, бићу све што хоће
– Душко Трифуновић

На послужавнику држим главу;
Пуштам да чупају златне зубе.
Охлађена главо, немој да се браниш,
Нек уживају док ти очи дубе –
Нека те глодањем костију љубе!
У шакама прегршт неживе косе
Штављене сушених суза сољу.
Бивша фризуро очувај шарм,
Кости поглавине голе покри –
Поврати лепоту, да слађе кољу.
Радојица Перишић
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ГОРИОНИК МОЗГА
Ево ме опет у мртвом блату
Док се копрцам по кртој црти
Ни за шта више не чекам плату
Полако да будем кандидат смрти.
Ви се смијете, пред вама гозба
Тјескоба једна постмодернизма
Вашом мржњом хладим горионик мозга
Бјежећи од фраза идиотизма.
А када дођем до тачке коначне
Онако просто, најпростије
Кад ми тијело сплет трава начне
Реци бар ти: „Ех живот што ти је.“
Прозаика гола, низ дирљивих сцена
Синтетика стиха неискрена
Горионик мозга и понека жена
Згужвана тапија, незаведена.
Слободан М. Чуровић Тушински
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ДА МИ НИЈЕ ОВЕ ТУГЕ
Златни крст изнад Карловаца
обасјали зраци јутарњег сунца.
Обасјали и уснулог песника,
испод којег се таласа равница.
Док он спава, нови дан се рађа,
птице песмом желе да му кажу;
„Пробуди се нешто се догађа,
у походе теби песници стижу“.
Да заједно дочекају драге госте
гране раширила олистала бреза.
Као да и она осећа, да између
њих и њега има нека тајна веза.
Да их спаја жеља, да као Душко
уживају у милинама Дунава.
Да се поклоне пред Бранком,
и песмама насталим из снова.
Ал’уснули песник поруку шаље;
„Само да ми није ове моје туге,
са свима би срца пуног жеља,
прошетао испод сјајне дуге.
Док лежим ту, у винскоме рају,
ја не могу своје очи отворити.
Вечно ми је будна само нада,
да ће душа стићи своме завичају“.
Слободан Цвитковић
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ВАРОШИЦА ЛЕПОГ ЛИЦА
Сместила се варошица у сред равног Срема
Сва је од лепоте и берићета
Где не може да нема.
Богомоље узвишене блистају у златном сјају.
Тиркизно небо Дунав осликава.
Плаве светлости нијансе, таласе красе.
Фрушка сва зелена као у плиш одевена
Понегде су цветна поља
Као сликар да је малао или уметник вајао.
Све у њој је преплетено, умивено.
Ко пред славу окићено
Завиде јој и млади и стари, а понеко и не мари.
Обронци Фрушке горе загрлили варошицу
Богословску лепотицу сву од снова изаткану
Види се издалека, позната је од памтивека.
Стражилово и Видиковац славни лепотом зраче
Да ли се ћути код Бранка ил Душка, зна само Фрушка.
Њихове риме још увек Дунавом теку у 21. веку.
Галије царске низ Дунав не плове више,
Сунце нема златни зрак, планета боју мења.
Све је утихнуло спрема се одлазак светлости далеко чак.
Смиљана Божић
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ЛИВАДА
Блиста ливада раскошна, гиздава
као најгиздавија краљевска одора,
најскупљи накит јој сјајна роса
попут бисера узетих из далеких мора.
Сакрио се некуд цврчак малени
песмом његовом ливада одзвања
док се лелујају цветови свилени
опијени од лахор миловања.
Мирише цвеће, мирис се шири
лептирић шарени тихо се јада:
- О боже мили ти ми помози
на који цветак да слетим сада?
Лепоти овој сунце се клања
и обилато је својим зраком сјаји,
а ливада се умирила као да сања,
ветрић отежао од далеких тајни.
Прелива се спектар свих дугиних боја
у свакој малој капи бистре росе
трепери светлост, трепери радост,
а данас ће косци ливаде да косе.
Проћиће дуге ноћи и дани
док ливада истка ћилиме цветне
и проспе мирисе опојне, благе,
а цврчак засвира песме цветне.
Опет си дивна ливадо красна
раскошно светлуцаш орошена јутром
пчелице љубе расцвала ти недра
док те лахор милује својим нежним скутом.
Смиљана Жунић
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ПРОБУДИ СЕ,
НЕШТО СЕ ДЕШАВА
Ириси су пробуђени
У твом оку несном испуњеним
И ветар се пробудио
У три боје
Умршеној коси
Само
На твојим длановима
мирују лептири
На уснама ти
Одсјај Касиопеје
Пробуђена сам
И од тебе јача
Зато се светим
Свим твојим
Стиховима клетим
Снежана Алексић
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КОРЕНИ
Отишли су,
неки нису,
остали су,
многи нису.
А са киме су?
А са киме ћемо?
Како ћемо?
Да ли ћемо
да остајемо,
ил` плачемо
што се растајемо?
Да чекамо остаћемо,
да будемо и кад нестајемо.
Снежана Кецојевић Миљевић
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ПОСКАП ЗАФАТ
Соништата изгубени не сонети
зборуваа за прошлоста.
Зададениот удар од потскоци
низ времето во жагорот дечји
неприфатен од давнина
ми ја пресушува устата.
Прголтував здив од неизречивост.
Носталгијата за патните исправи
што се закоравиле во кориците
во долната фјокичка темнеат.
А, јас стиснат во ќошот
од остатокот на времето
што не ме препознава..
крадешкум голтам,
од тврдите корки лепче
што жилаво го прежвакував
и верував во нив.
Соновите за мене закаснето сонуваа.
Во погледот топлината
ја зафаќаше мрачната.
глетка, што низ солзи
пропеа за мене...
Ах, да постои уште еден последен сон
мислата да ја зграпчам
со убавината и милата судбина
и ја прекријам со љубов на не осаменоста.
Сузана Сузи Ѓорушевска
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БУЂЕЊЕ
Зашто дајеш вјетру дане?
Склапаш очи пред безданом?
Храниш се од сваке ране?
Сањаш стазом ти звјезданом.
Пробуди се. Види доле,
Како расте и раздире.
Све што други у теби воле,
Како гризе и умире.
Реци једном нек остане,
Записано у облаке,
Да ти недаш своје ране,
За нечије сузе лаке.
Шта је лаж, спрам истине?
Блиједа сјена с друге стране.
Шта је гордост, спрам невине,
Сузе што у оку стане?
Пробуди се. Скупи снаге.
Пусти вјетре нек се бију.
Па подигни очи благе,
И погледај редом свију.
Татјана Регодић
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ГРОБ
На Големиот и Единствениот
Душко Трифуновиќ
1.
Ми велеше дека си нашол
Најубаво место за својот гроб
Од кој се гледа и полето
И реката и дека е тоа најубавиот поглед
А јас во шега ти велев
Ама ќе гледаш, ќе се изнагледаш
А Ти упорно ми повторуваше
Дека е тоа најубавото место во Сремски Карловци
Каде секој ден си одел
Се шетал и седел токму на тоа место
Кое би го избрал и мртов човек за починка
А не пак жив и уште за време на животот
2.
Ти дојдов пријателе на Стражилово
И седнав веднаш до Тебе
На скалите од споменикот на ридот
Од каде пукаше истиот тој редок поглед
Ликот ти беше речиси ист
Истовремено и тажен и ведар
И ти реков дека не очекував
Дека токму тука повторно ќе се сретнеме
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Но, навистина си го избрал најубавиот гроб
Исто како што се избира жена за до гроба
Или грозје кое се зоба и чаша вино кое се пие
Во слава и чест на ПОЕТОТ кој го познававме и ние!
Христо Петрески
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НЕМИ СВЕДОЦИ
Реком плове пожутеле слике,
вода носи те неме сведоке.
Да ли чујеш жалосне урлике
из мог срца из ране дубоке?
Куда плове ти неми сведоци
наше пусте љубави и среће?
Са сузама бујају потоци
али ова туга отпловити неће.
Зашто бацаш сличице немуште
кад не можеш обрисати снове?
Још ми срце твоју љубав иште,
слушај како упорно те зове!
Залуд слике плутају низ реку
нису оне једини сведоци,
ове сузе што ме сада пеку
сачуваћу у стакленој боци.
Цвијетин Баја Лобожински
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ПРОБУДИ СЕ, НЕШТО СЕ ДЕШАВА
Пробуди се!
Тргни се!
Покрени се!
Нешто се дешава!
Подижеш се са дна,
Збацаш са својих плећа
Јад и чемер,
Што те притиска свих ових година.
Крила су ти повређена,
Ране крваре на све стране.
Ти се не предајеш,
Не посустајеш под њиховим лажним речима,
Већ идеш даље
У потрази за новим
Бољим животом.
Сваким даном
Твоја крила јачају
Радују се сваком трену,
Радују се новом животу.
Уздижеш се изнад свих
Њихових увреда,
Почињеш да летиш,
Смело и високо
У потрази за новим гнездом.
И дође дан,
И дође време,
Кад ти рањена птицо
Пронађе своје ново гнездо пуно топлине и љубави!
Пламенка Пешић
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САЊИВА
Отвори очи
и скочи,
доста си сновима бојила свет,
јер је дан, као марципан,
брзо се топи,
пробуди се сањарко,
у живот се уклопи
Јер и уз сиње кише,
може да се уздише,
осмехом туга да се обрише.
Отвори те лепе очи,
са реалношћу се суочи!
Јесте он суров понекад,
чак до неиздрживости болан,
ал` скроји га да буде по твом,
у твојим рукама је корман!
Не пропуштај нове видике,
нова јутрења и повечерја,
веруј у божанска чуда.
само остани будна, остани будна...
Весна Фекете
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