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Јован Јовановић Змај 
(Нови Сад, 6. децембар 1833 – Сремска Каменица, 14. јун 1904)

КАД СЕ ШЕТАМ НОВИМ САДОМ

Кад се шетам Новим Садом
Гајим наде не баш мале,
Гледећ’ како улицама
Копају канале.

Копајте их, вредни људи,
– Ваљда јоште касно није –
Нек одјуре испод земље
Све каљуге и помије.

Копајте их, вредни људи,
Нек се гњили брлог суши
Нек отече до сто врага
Све што смрди, све што гуши.

Нека бежи муљ из врта,
Нек се сплаче љиг са крова,
Нек се кида пиштевина
Са улица из домова.

Копајте их, вредни људи,
Те проводе, те канале,
Уз дворове, уз колибе,
Уз вајате и уз сале.

Зидајте их, вредни људи,
На широко, на високо,
Да не запне бљушт на путу
У Дунаво у дубоко.
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Нек нестане разна гада
Из мог милог Новог Сада,
Нек буде свет’о, мио,
– Као што је негда био.
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Лазар „Лаза“ Костић 
(Ковиљ, 31. јануар / 12. фебруар 1841 – Беч, 26. новембар 1910; 

гимназију учио у Новом Саду, а потом у истом службовао)

РАЗГОВОР СА УВУЧЕНОМ СРПСКОМ 
ЗАСТАВОМ У МАЂИСТРАТУ 
НОВОСАДСКОМ

Заставо моја, заставо тројна,
Свијено срце народа бојна,
Зар већ у твојим бојама спава
Црвена крвца и крвца плава?
О чему сниваш кад се не њијаш?
Јел те рођено копље проболо,
Те од белине рођене свијаш
Самртни покров на тело голо?
Заставо моја, заставо тројна,
Свијено срце народа бојна,
О чему сниваш?

Да ли се сећаш векова давних,
Векова давних, часова славних,
Шарени лептир кад си још била,
По лепом врту српске целине
Пролетајући с цвета на цвет?
У сунцу славе шар ти се крила
Дивно прелива,
А ти почива
На цветној ружи душанске силе
Сисајућ из ње занос и свест.
Славан то беше српски лепирак
И српског врта заношљив мирак,
Слава се наша далеко чула,
Чула је за њу источница була,
Чула је за њу, па се докраде,
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Под јаглуком јој лепирак паде,
Занесен славом од врта свог.
Була му крила резати стаде
На шаренгаће за дилбер-каде
Меког сараја падишиног.
Да ли се сећаш још и тих дана,
Те црне траге срамотних рана
Срезаним крилом стидљиво скриваш?
Заставо моја, заставо тројна,
Свијено срце народа бојна,
О чему сниваш?

Проблаговала с’ у лаком сану
Суморну зиму народног стида,
Ал’ већ у теби пролеће грану,
Сарајске чини са тебе скида;
Сунце слободе и крстов значе
Млада ће крила да ти озраче.
И ти се прену из тешке коби,
Чауру ропства крилима проби,
Полете сунцу и крсту свету.
Ал’, још у лету,
Стаде те писка, стаде јаук.
Не беху то зраци сунашца златна,
То беше мрежа паука гладна,
Сузама горким бељена, прана,
Народа клана, поисисана,
А усред мреже крсташ паук:
У препреденој големој мрежи,
Српски лепирак – ево га лежи!
Паучином си сапет у крили’,
Гмизави паук по теби мили,
Шеће се по твом срцу стрвену,
Сиса ти плаву крв и црвену,
А ти зар живиш, зар очекиваш?
Заставо моја, заставо тројна,
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Свијено срце народа бојна,
О чему сниваш?

Ако још има крилатих снова
Испод окова,
Ох, онда сањај облаке црне
Што ће их врели јуже да згрне,
Облаке црне, олује бесне
И муње кресне
И гром и јек;
Вихор да сапон раскине мреже,
Тебе у врте твоје донесе,
Гром да сажеже
Пауку век.
Ил’ ако не мо’ш од среће ружне
Замислит, друже, топлоте јужне,
Бујице лужне, вихоре кружне:
А ти бар усни северне стеге,
Мећаве, цичу, сметове, снеге,
Да круне прште на челу живу,
Корице мрзну о сабљу криву,
На крвав порфир да згрије крв!
А камол’ крвник у плашту сиву,
А камол’ паук, а камол’ црв!
Па нек и твоје срце прехладни,
Тек да те паук не једе гладни,
Тек да ми ниси стрвини стрв!
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Светислав Стефановић
(Нови Сад, 1. новембар 1877 – Београд, новембар 1944)

ПРОЛЕЋЕ

Мирише земља сочна, свежа, једра.
Све клија, пупи; свуд струјање, врење.
Чисто се види где земљи из недра
Живот, кроз жиле, сише подмлађење.

Под једним храстом лег’о сам на траву,
И слушам како шушти, пуцка, струји.
Пучину гледам неба бистру, плаву,
Док ранâ пчела негде близу зуји.

А сунце лије, точи зраке вреле;
Под жаром им, ја сањам усред јаве;
И пред собом већ слутим воћке зреле,
И шарен ћилим цветова и траве.

И осећам к’о да сам с храстом једно:
Кроз жиле к’о да сишем подмлађење,
И као да ми крави срце ледно
Живота младог, сочног, једрог врење;

Да пуштам жиле све дубље, све шире,
Кроз многе слоје простора и доба,
Кроз живот цели што се чудно стире
Од праотачког до најмлађег гроба;

И осећам кроз мене како бије
Дах тајни оних што ће за мном стићи,
Будућност даљна што још брижно крије:
У пупољку се то буде цветићи.
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И у час овај пролетњи и млади,
Док свуда пуцка, шушти, струји врење,
Ја осећам како у мени ради
Живота светског вечно подмлађење.

К’о дрвеће и моја душа пупи,
И са блаженством сан стварања снива.
О расти, душо, пуштај жиле, упи’
Све сокове из којих живот бива!
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Милан Ћурчин
(Панчево, 14. новембар 1880 – Загреб, 20. јануар 1960; 

учио је гимназију у Новом Саду)

С ДРВЕЋЕМ

Црно и мокро стоји у парку дрвеће,
Не миче се и ћути;
Не тиче га се оно сунце што се једва креће?
И у магли као колут жути,
Без страсти и плама,
Тромо гази горњим путањама.

Гледаш у капље: свака грана плаче.
Стискаш руку око хладне коре;
Приљубљујеш се уз мене јаче,
И мисли ти горе –
Пусти срце, нек силно уздише;
Али се не бој – то дрво дише.
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Тодор Манојловић
(Велики Бечкерек, 17. фебруар 1883 – Зрењанин, 27. март 1968; 

у Новом Саду живео 1931. године и уређивао Летопис Матице српске)

БРАЗДА

Сваки од нас повлачи, урезује
(О, са колико грча и бола често!)
По једну бразду у духовни простор,
Један невидљиви зрак –
Који ће ваљда имати да засија,
Да запламти једном када се рујне и жуте руже
Смираја сурвавају славно у сутон
И на модром пурпуру неба засветле јасно
Васионске тачке безбројних звезданих јата
И оштро успламтеле мислене нити;
Цео један чудно изукрштан,
Испресецан заслепљив геометризам
Што не може да зрачи
У тупом свакидашњем светлу.

На тамном пурпуру ноћи огњене бразде
Постају јасне, одају своју тајну и смисао:
Блистава алемска мрежа, у којој се хватају,
Којом хватамо и распоређујемо неуморно
Звезде, сазвежђа и онај део бескрајности
Чијим се дахом и пламеном
Напаја и расветљује чаробно
Овај наш скучени туробни живот крви и земље.
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Вељко Петровић
(Сомбор, 1884 – Београд, 27. јула 1967;

службовао у Новом Саду, био председник Матице српске)

ВИДОВИТИ

Не могоше га у платно ни повит
а неутешног сумора сен сива
неотворене очи му целива:
– Он зајеца, и постаде видовит.

И сад преко свих вода, стена, гора,
кроз завесе бедеме и мандала,
он види сваку сузу кад је пала,
јасно, ко ноћу капљу метеора.

Он види сузе и неисплакане,
из сувог ока што на душу кану,
где скамењене прокрваве рану,
и стално бриде, ко оловно тане;

и срца сва, што сама себе једу,
ко задњи живи после општег слома,
која у себи носе огањ грома,
а ту, без искре, мрзну се у леду;

сва, што се грче у глухоме миру,
кроз рите, оклоп, и кроз злато тока,
кроз звекет лажни осмехових шљока,
он види бистро, ко шљунак у виру.

И ноћ кад седа као мукла сова
с крилима меким поврх куле бодре,
он види мору где у ложе продре,
и бесаницу, и лептире снова.
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И види како један облак расте:
– уздаси, чежње изнад црног града,
а јато мисли, илузија, нада,
свуд мртво пада ко по снегу ласте.
... И свуда сузе капају без мере,
ко вечна јесен о прозор му туку,
и свуда, куд он пружи своју руку,
крваво воће, болна срца бере.
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Иво Андрић
(Травник, 9. октобар 1892 – Београд, 13. март 1975;

долазио у Нови Сад у Јодну бању)

СПАС

Девет је стотина сутона желело једну радост,
Док сам живео
Заборављен, напуштен, презрен,
Гажен као мост над водом.

Тек – једне вечери
Кроз блесак последњег зрака
Младог месеца, сокова и вода,
Угледа дух занесен
Како вечерњи облак добија облик и свест,
Како се огромно небо отвара и сјајем
Неслућеним 
Одузима једном заувек несрећан дах.
А Спас, коме се гоњена звер као и човек нада,
Говори светлошћу, непролазном хармонијом:
Да нико није заборављен и сам.
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Жарко Васиљевић
(Бела Црква, 7. V 1892 – Нови Сад, 19. IX 1946)

ТО МИЛЕТИЋ ДИЖЕ ПЕСТ

Букнуо је пламени дан,
црвен, весео и кликтав сав, –
то јесенски злане крошње дрвећа хватају небо
и човек забачене главе корача по земљи чврсто,
слободан и прав.

Мој град коракнуо је данас из историје у живот
и улицама корачају живи, здрави људи од крви и меса, –
док негде усамљен,
можда на рубу Змај-Јовиног сокака,
тихо, као небо зачуђеним очима,
полако долази у сусрет животу,
сав сед и ситан, Петар Петровић или Јован Јовановић –
пензионер, негдашњи професор, можда секретар 

певачког друштва,
а можда чак и фишкал, бивши отмени, Матице сербске…

Застаће прибијен уз „Платонеум“, са цитатом на танким 
уснама,

са цитатом из Хорација,
или можда прошаптаће нешто огорчено из Софокла,
сав ситан, у страху,
да се у циглом трену придржи о руб црвена стега,
што га је партианска рука завијорила Ћурчијским 

сокаком.

И онда:
Наш професор, секретар, или чак отмени фишкал
полетеће, и сам црвени стег у трену,
до мраморних степеница да види чудо:
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како Милетић бронзаним кораком диже пест над 
Новим Садом.

Тихо ће се Петар Петровић или Јован Јовановић 
насмешити,

очи ће му сад бити веселе, као ситни облачићи на небу,
цитат му сад неће бити ни латински ни грчки,
знам: рећи ће нешто храбро на славјаносербском или чак 

српском,
и у сенци бронзана дива слушаће песму:

Букнуо је пламени дан,
црвен, весео и кликтав сав, –
то јесенски златне крошње дрвећа хватају небо
и човек забачене главе корача по земљи чврсто,
слободан и прав.



27П е с н и ц и  Но в о г  С а д а

Аница Савић Ребац
(Нови Сад, 4. октобар 1892 – Београд, 7. октобар 1953)

НОВИ САД, II

Др-у Светиславу Симоновићу

Мој лирски граде, пун сунчаних залазака,
Свилених сени пун и шушња свежих јата!
Кроз тебе горе ко безбројна срна жарна
Сва сунца незаборављених прошлих дана,
А стари летови у мир небеса рујних
По нитима се враћају непрекинутим,
Прекривају нас крилима и шумом снова, –
Младости пир се пали свуд, и чари давне
Сливене брује све кроз шкољку једног дана.

О, ниске, сиве улице, колевке снова!
Ко нема јата облачна у бескрај теку,
У небу нестају ко прамен птичјег лета.
У часу кад се чешњиво сумраци плету
Ко мрежа око једне самотне светиљке:
Чекање стазе стрпљиве којим је – тиха
Незнана сен – корачала једино Љубав.

О, моји драми каменички виногради!
лоза где ври сунчана крв у сплету страсну,
Опојни цват у недогледни блесак јунски,
И тешка позна сласт, кад с песмом винограда,
Са ненаданим сузама
Младости струје навиру у душу жудну.

И пролећа се рађају, и мру јесени.
Све протиче: радост у ветру полазака
И уздаси враћања,
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По реци плови вечно само врба сен.
Но чини ми се с ње ни кретала нисам;
Сва пролећа и јесени над њом се грле,
Грле се, сливају поласци и враћања,
И нишу моју душу као мален чун,
Привезан летњом свилом у најтиши затон,
У тајне среће вир, мед жудњом и мед тугом,
Мед пролазности две у један трен кристални.
Ко крила пространа ја носим твоја неба,
А лак ме ветар повраћа на твоје стазе.
Младости моје очи још над тобом снују
У колутима јутарњим, у ноћне струје
За звездама у пола утопљеним тону,
За мене ти још чуваш
Вечности луч на јасном челу неба зимња,
И слатки сан у првом даху љубичица.



29П е с н и ц и  Но в о г  С а д а

Милош Црњански
(Чонград, 26. октобар 1893 – Београд, 30. новембар 1977;

песму „Суматра“ написао је у хотелској соби у Новом Саду)

СУМАТРА

Сад смо безбрижни, лаки и нежни.
Помислимо: како су тихи, снежни
врхови Урала.

Растужи ли нас какав бледи лик,
што га изгубисмо једно вече,
знамо да, негде, неки поток
место њега тече!

По једна љубав, јутро, у туђини,
душу нам увија, све тешње,
бескрајним миром плавих мора,
из којих црвене зрна корала,
као, из завичаја, трешње.

Пробудимо се ноћу и смешимо, драго,
на Месец са запетим луком.
И милујемо далека брда
и ледене горе, благо, руком.
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ИЗ ОБЈАШЊЕЊА „СУМАТРЕ“

[…]

Воз је био стигао у Срем и пролазио испод Фрушке горе. 
Неке гране ударале су у окно, које је било разбијено.
Кроз њега је у воз падао влажан, мокар, хладан мирис 
дрвећа и чуо сам жубор неког потока. Стали смо били пред 
једним разривеним тунелом.
Хтео сам да сагледам тај поток што је у мраку жуборио и 
учинило ми се да се румени, и да је весео. Очи су ми биле 
уморне од неспавања, а обузела ме је била тешка слабост 
од дугог путовања. Помислих: гле, како никаквих веза нема 
у свету! Ето, тај мој друг волео је ту жену, а она је остала 
негде далеко у некој завејаној кући, сама, у Тоболску. 
Ништа не може да се задржи. И ја, куд све нисам ишао.
А ето, овде, како весело тече овај поток. Он је румен, и 
жубори. Наслоних, дакле, главу о разбијен простор. Неки 
војници, прелазили су, за то време, са крова на кров вагона. 
А сва та бледа лица, и сва моја жалост нестаде у жуборењу 
тог потока у мраку. Воз није могао даље. Ваљало је прећи, 
преко Чортановачког тунела, пешке.
Било је хладно. Ишао сам у гомили непознатих путника. 
Трава је била мокра, па смо клизили лагано, а неки су 
и падали. Кад смо се успузали на брдо, под нама се, у 
свитању, указао Дунав, сив, магловит. Сва та магла, иза које 
се назирало небо, била је неизмерна и бескрајна! Зелена 
брда, као острва над земљом, нестајала су још у свитању. 
Био сам заостао иза осталих.
А моје мисли, једако су још пратиле мог друга на оном 
његовом путовању о којем ми је, безбрижан, са горким 
хумором, причао. Плава мора, и далека острва, која не 
познајем, румене биљке и корали, којих сам се сетио ваљда 
из земљописа, једнако су ми се јављали у мислима.
Најзад, мир, мир до зоре, полако је улазио и у мене. Све 
што је мој друг причао, па и он сам, погурен, у похабаном, 
војничком шињелу, остало је заувек у мом мозгу. Одједном 
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сам се сећао, и ја, градова, и људи, које сам ја видео, на 
повратку из рата. Први пут приметих неку велику промену 
у свету.
На другој страни тунела, чекао нас је други воз. Мада је 
у даљини већ свитало, у возу је опет био потпун мрак. 
Изнурен, опет сам сео у мрачан кут вагона, сам самцит. По 
неколико пута рекох сам себи: С у м а т р а, С у м а т р а !
Све је замршено. Изменили су нас. Сетих се како се пре 
друкчије живело. И погнух главу.
Воз је пошао и затутњао. Успављивало ме је то да је све 
сад тако необично, и живот, и те огромне даљине у њему. 
Куд све нису стигли наши боли, шта све нисмо, у туђини, 
уморни, помиловали! Не само ја, и он, него и толики други. 
Хиљаде, милиони!
Помислих: како ли ће ме дочекати мој завичај? Трешње су 
сад свакако већ румене, а села су сад весела. Гле, како су 
и боје, чак тамо до звезда, исте, и у трешања, и у корала! 
Како је све у вези, на свету. „Суматра“ – рекох, опет, 
подругљиво, себи.
Одједном се тргох, неки немир у мени, који није стигао 
ни до свести, пробудио ме је. Изиђох у ходник, где је било 
хладно. Стајали смо опет у некој шумици. У једном вагону 
су певали. Негде је плакало једно дете. Али сви ти звуци 
допирали су до мене као из неке неизмерне даљине. Пређе 
ме јутарња језа.
Видео сам још Месец, сјајан, па се и нехотице осмехнух. Он 
је свуд исти, јер је мртвац.
Осетих сву нашу немоћ, сву своју тугу. „Суматра“, 
прошаптах, са извесном афектацијом.
Али, у души, дубоко, крај свег опирања да то признам, ја 
сам осећао неизмерну љубав према тим далеким брдима, 
снежним горама, чак тамо горе до ледених мора. За она 
далека острва, где се догађа оно што смо, можда, ми 
учинили. Изгубио сам страх од смрти. Везе за околину. 
Као у некој лудој халуцинацији, дизао сам се у те безмерне, 
јутарње магле, да испружим руку и помилујем далеки 
Урал, мора индијска, куд је отишла румен и са мог лица. Да 
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помилујем острва, љубави, заљубљене, бледе прилике. Сва 
та замршеност постаде један огроман мир и безгранична 
утеха.

*
После, у Новом Саду, у једној хотелској соби, направио сам 
од свега тога једну песму.
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Ненад Митров / Алфред Розенцвајг
(Вуковар, 28. априла 1896 – Нови Сад, 7. јула 1941)

* * *

И обузета језама самоће,
Зажелећеш да васкрснеш мој лик
Који обележен беше свим знацима ружноће,
Јер ћеш тада знати:
Да је испод крова
Извитоперена, трошна и трула,
Пребивала једна душа пуна племенитих снова,
Душа која би једина хтела,
И могла, Теби дати – у пркос тела,
У пркос чула –
Задовољства неизмерна.
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Ласло Гал / Gál László 
(Ковиљ, 29. XII 1902 – Нови Сад, 13. VII 1975)

ПЕСМА О НОВОМ САДУ

За мене си нов и све новији
увек нови и увек туђ
ко девојка коју још одмерам
можда и пожелим али је не волим
јер је нова јер је друга јер је млада
јер је туђа

стигосмо тада не желећи
био си и остао град сутрашњице
а ми немирни и сањалице
били смо жељни сутрашњице
бежали смо испред јучерашњице

јуче нас ипак сустиже таворимо
млеко нам крв корење
будућност богата лепа је
само је прошлост наше наслеђе

само прошлост и сећања
како стигосмо тада не желећи

и ево нас живимо и умрећемо
јер смо се свикли али не волимо
јер си туђ остао Нови Саде
јер смо остали туђи и остарили
јер смо другде млади били
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Младен Лесковац
(Стари Сивац, Бачка, 1. јануар 1904 – Нови Сад, 25. децембар 1990)

НОВИ САД

Када овуда прођем,
корачам поносније и смерније,
мислим у хексаметрима,
најчистијим античким наречјем,
желим да опевам неког великог јунака;
њега заправо нема,
али као да је његов дух присуствовао овде,
застао на раскршћу Милетићева сокака,
па и сад као да још дува однекуд оштар ветар
допирући до свих наших смрадних буџака,
до наших заптивених буџака и баруштина.
Пролазећи улицом Змаја Јовановића,
осећам заборављени укус ђачких погачица:
намах је преда мном цела младост
моја и мојих вршњака,
као и још неколико колена уназад,
све до оних
којима је Лаза Костић предавао овде
ботанику и гимнастику,
и још много, много дубље у прошлост.
Постоји за мене час
када те волим баш зато
што ни за тренутак не могу да заборавим
све што је било стидно и бедно
а горко као Овидијева последња ноћ у Риму,
објашњена дивно, историјски и синтаксички,
у старим ђачким лекцијама,
које смо ја и хиљаде оних пре мене
скандирали и волели овде,
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на овој старој српској калдрми, одакле су песници и 
научењаци

несвесно владали читавим једним невиним светом
паора, дућанџија, брбљиваца и бркатих господара,
па истрошени легали у наша два малена гробља,
да буду безимено подножје будућности.
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Бошко Петровић
(Орадеа Маре, 7. јануар 1915 – Нови Сад, 30. јун 2001)

ПРОЗОРИ
Алмашки крај

Изнеси лепо јастуке на прозоре
Ко каже да је то смешно? Та они весело
беоњачама крупним прате зоре.
И како само мисли које се ноћом боре
бришу: да све ти лапе увис, да чисто ладе чело.

Трезвеност здрава и у по спарине цвета
крупним грудвама јастука што се беле
и кажу добројутро орно још из кревета
и комшијама и сваком ко прошета
и фришки резе па ноћ од дана деле.

А и после подне бели се на прозорима живо.
Сад од белог лица домаћице и ћери.
Полако па већ и сутон и већем бива сиво
а њин разговор пени се, пени, пени,
та све се пени
као у кригли пиво.
А зашто су нам, боже, и дати ти пенџери!
Та не валда да буду мрак и паучина
или почем глуви за сокак, свет и звона литургије.
Та не валда да буду само стакла и глувина
у коју празна сипа се висина.

Та онда боље ни њи, ни нас, и ничег да није!
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Паљо Бохуш / Paľo Bohuš;
право име Павел Сабо

(Бачки Петровац, 24. април 1921 – Нови Сад / 
Сремска Каменица, 22. септембар 1997)

ЖЕЂ

Понекад у поноћ, понекад у подне
крадом силазим низ лестве
у себе
као мајстор бунарџија
у бунар.

Тако постепено стижем
на само дно,
где душа пребива ми,
а кад останемо сами
обојица смо тужни.

Занавек усидреним на дну
краде нам дрхтаво светло живљења,
неко страшан краде.
А моју душу утучену и жедну
мучи жеђ
без дна.

О, дај нам, Боже, напоја!

(превео са словачког језика 
Ладислав Чањи)
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Василе „Васко“ Попа
(Гребенац, 29. јуна 1922 – Београд, 5. јануар 1991;

 у Новом Саду је међу основачима Војвођанске академије, 
био чест гост Матице српске и нашег града)

НОВИ САД У ЦВЕТУ

Израстао је из дланова радника
Који данас војводују
У равници

Развија своје гране од опеке
Сунчевог малтера и месечевог стакла

Премостио је прареку
Препознаје младе своје висине
У течном огледалу

Испео се на озвездану гору звонару
Чује своје име изговорено
На сагласним језицима

Цвета и не обазире се
На годишња доба
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Павле Поповић
(Беране, 18. август 1923 – Нови Сад, 5. август 2001)

ЛИМАНСКЕ ЕТИДЕ

Јутро је.
На дванаестом спрату
заштићен
блоковима бетона
цвета
розе леандер.

Лептир
нестварних боја
нежно спушта
лака крила
на гвоздену ограду терасе.

Према истоку
хоризонт затвара
строга геометрија квадрата.
Прозори се не разликују.
Главе
опрезно испитују климу.

Провирују
утрособљени, упетособљени
утапетирани, утаписоњени
уобиблиотечени, угоблењени
осалоњени, окабинећени
лустерифицирани, укерамичени
упејзажени, уколесниковљени.

Промањају бледе
арамисане носеве.
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авај, гуши смог света.
Као пред непогодом
брзо се затварају грешком
отворена окна.

Јутро је.
Шкрипи челик.
Небом Лимана
шестаре кранови
цртају снове.
Огромни блокови арматуре
вољом струје
пењу се к сунцу
бетонирају светлост
зазидавају простор
који напуштају птице.

Негде зуји пчела
сише полен бетона.
Отргнуто
лето у саксији
са врха солитера
пада на плочник
и разбија се.
Људи псују
после сахране.
Негде дрхте жице.
То гитара.

Окружен вегетацијом
пластичних буради
попићу јутарњу кафу
на балкону
и скривен од суседа
доживећу љубав
као кривац.
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Јутро је.
На дванаестом спрату
иза гипсаног зида
суседи замећу распру.
Почиње дан.
У соби плаче Исидора.
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Александар Тишма
(Хоргош, 16. јануара 1924 – Нови Сад, 15. фебруара 2003)

ПАЛАНАЧКИ ПЕСНИЦИ

Осетљивост за лепе речи
иста је
и у њима
као у великих
словоклесача;
само их нека леност
или слабост према старим
родитељима
и неудатим сестрама
задржи
– привремено,
тако бар они мисле –
у недоличном друштву
ћата и накупаца,
на чији међутим захтев,
доцније
кад огуглају и оћелаве,
пијани
пијанима
увече у мензи
сузних очију
рецитују
шестостопне сонете
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Јован Дунђин 
(Футог, 1926; живи у Новом Саду)

ЗАЈЕДНИЧКИ ЖИВОТ
 
1

Живимо
у бризи за свагдањи хлеб
за здравље
за усправан ход
и прекидамо ноћни сан
да не бисмо залутали
у прекратко детињство
и поновили оно потоње
Зато се себи садашњим
најчешће обраћамо
с љубављу која
све дневне бриге
на равне делове дели
И тихо бродимо
овом нашом реком
до увира у њено море
У туђину одлазимо
само због поређења
крајева и људи
После нас сневесели
и обрадује
нечији лепши живот
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3

Живимо
свак на свом поседу
умешани
у непредвидиве догађаје
и послушном руком
отварамо прозор
у светску даљину
Ал пре но што други
садену големо плашће
надомак Града
на обали Реке
за себе издвојивши
најлепши цвет предзорја
утиснут у живи песак
скупљамо и чувамо
белутке с ноћних стаза
обиљу приручних ситница
налазећ
украсни придев
Смогли смо довољно снова
да живот на нешто личи
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Јан Лабат / Ján Labáth
(Бачки Петровац, 13. октобар 1926 – Нови Сад, 2. април 2018)

ПЕСМА

Ни плач а ни радост, ни нада а ни
привид

Под вртоглавим туђим небом усамљени крик
птице
И из погледа ишчашене у дибине пониру
звезде
Далеко од мога краја
Тако близу поред моје тескобе
Од миловања пуног наде што се у срцу
скаменило
Као одсјај у сумраку
Као сазвучје у давној песми

Ни плач а ни радост, ни нада а ни
привид

(са словачког језика превео 
Ладислав Чањи)
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Михал Бабинка / Michal Babinka
( Падина, 25. август 1927 – Сремска Каменица, 4. јул 1974;

студирао, радио и живео у Новом Саду)

СВЕТКОВИНА ЈЕЗЕРА

Тако неопозиво тихо силази мир
на моја рамена пригњечена сладом
на дно августовских језера
То лишајеви камену љубав изјављују,
да би заједно легли у дивни гроб
у мразевима и мећави

Чудна је садржина песама које се самотнички 
увлаче у наше несањане снове
у скровишта изграђена од чула плача
и добродушних немира корена
чудна тврдоглавост немих песама
које расту у безименим ноћима
као подсетник сунцу и будућим греховима

Тако молећиво као магле силазе
те песме вечери заборављених на обали
немирне реке
и без знакова су те песме
да бисмо могли задихано да им се подамо
као што се роса и ускличници дрвећа
радо и заувек подају
мимоилазећој смрти

(са словачкој језика превео
Михал Харпањ)
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Миодраг Павловић 
(Нови Сад, 28. новембар 1928 – Тутлинген, 17. август 2014)

САН У БОЈИ

Сан у боји: болница је црвена
као тврђава-играчка, наоколо зидине
Херцег-Новог. Плочник ми говори
да сам усред Новог Сада.
Улице тихе, у сну се
нико познат не догађа;
само се иза зида нешто тужно плави.
По Футошком путу утеха пада,
затим тама: у њој неки улаз сине –
иза угла. Сневачу се нуди
завеса плава. Из ње
свануло је поље, маслачак
и један скакавац у висини
остао је изненада без тежине
и лебди, не може на земљу да се врати.
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Стеван Раичковић
(Нересница, 5. јули 1928 – Београд, 6. јун 2007;

био новинар у новосадском листу Слободна Војводина)

НОВЕМБАР

Јесен улази у град са оне стране где је вода
И где је трава и стабло. Тамо постоји и клупа
Са које су љубавници отишли.
За љубав више крова нема.
То су једноставне ствари и оне се понављају.
Постале су сасвим обичне у нашој навици,
Као кад скидамо шешир
Или као „Добро јутро, како сте“
Или „Дајте ми новине“
Или тако нешто, само тужни је.
Кад јесен улази у град, она закуца и на врата моје песме,
Прође кроз пусти ходник и настани се у срцу.
Прво тихо по одајама размешта ствари које је донела
(Она је строга и савесна на послу).
Затим прекрсти руке и гледа у моје очи.
После се већ учини да то и није тако једноставно као 

„Дајте ми новине“
Или тако нешто, само тужни је.
Обућар стоји у вратима мале радње и мисли на 

промашени живот.
Иза последњих зидова, на ледини,
Војници копају маневарски ров
И преврнута земља се црни од влаге. Неприметно удаљен
И сасвим приметно замишљен
Официр малог чина, а већ сед: сећа се легенде о 

војсковођи.
Жена у двоспратници преко пута гледа у црвенкасти лист 

како плови
И покушава да се сети детаља:
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Тако се пео уз степенице
И слично одлазио у поноћ.
(Иначе: цео намештај тоне у маглу климактеријума.)
Песник који није хтео више да буде нежан
Поново је прекршио заклетву
И ради на циклусу о лишћу.
Иначе је сасвим обично.
Људи скидају шешир и говоре „Добро јутро“.
Пијаца се сели у корпице од танког прућа које
крстаре.
Нико није приметио кад се то завеса одшкринула
Али се сада добро види да неко кроз стакло гледа.
По тротоарима чистачи вуку камен за увенулу златну 

пирамиду
И деца пале кадионицу од лишћа.
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Ференц Фехер / Fehér Ferenc
(Стари Жедник, 3. август 1928 – Нови Сад, 30. јул 1989)

РАЗГЛЕДНИЦА ИЗ НОВОГ САДА

Свет утонуо у влажном кориту улице:
Стари трамвај – у облику лимене кутије.
Са рупама својим дангуби.
Иза стакла укочене сардине:
Давно умрли путници.
Обала: вишеспратнице прљавих зидова.
Лепршави плакат.
Отказана представа.
Туга
коју пере лењи талас
воде бачког неба.
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Флорика Штефан / Ştefan Florica
(Локве, 3. август 1930 – Нови Сад, 9. јун 2016)

ПРИГОДНА ПЕСМА НОВОМ САДУ

Отварајте булеваре, али не заборавите
четири хиљаде пешака
који су могли корачати по јесењој киши овог града
са уздигнутим крагнама
очекујући на прелазима
зелени знак
Могао их је ветар шибати по стрељаном потиљку
у вечерњим сатима када из „Звезде“
покуља река гледалаца
као погребна поворка
са представе „Ратни злочинци“
Могли су крикнути, овако ништа не могу
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Мирослав „Мика“ Антић
(Мокрин, 14. март 1932 – Нови Сад, 24. јуна 1986)

ПЕСМА О НОВОМ САДУ

Пехар

Срећно ти, Нови Саде, поносни, часни и вечни.
Срећно ти високо до срца, до успомена, до хлеба,
са фрушкогорским челом и мокрим уснама речним,
с тобом смо вечити борци и вечити јунаци.

Живео граде хероја! Слобода и Ти сте вршњаци.
Срећно ти, Нови Саде, Ти и лепота сте другови.
Позлатиле ти се крошње, кровови, улице и тргови.
Ти си све оно што тиња по ивицама вида,
у наборима смеха, то право, то одистинско,
то обично, то наше што се од звезда откида,
у неко подоктобарско вече и јутро варадинско,
то дивно измишљено од љубави и хтења,
та кришка одушевљења и кришка поверења.
тај сјај у светом оку што се и пени и цакли,
а снови никуд одавде – никуд се нису помакли.

Срећно ти, херојски граде! Сунце у пехар наточи!
Живео! Наследи од нас и срце и образ и очи.
Живео, јер иза нас ће нови и нови доћи
и познаћеш: у њима се наша љубав дотакла,
а никуд даље одавде – никуд се није помакла.
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Душко Трифуновић
(Сијековац код Брода, 13. септембар 1933 – Нови Сад, 28. јануар 2006)

СУВЕРЕН

Кад будем имао своју државу
имаћу коначно своју правду
и своје правосуђе.

Имаћу своју војску
своје фабрике наоружања
купце и препродавце
имати свој новац
имати свој кључ...

Неће ми бити лако
имаћу својих брига.

Имаћу своју супругу
њене осмехе
њену љубав
своју кашику
своју чашу
свој отров у чаши
револвер под јастуком
свој страх
и страх за народ свој.

Неће ми бити лако.

Имаћу своје песнике –
веселе за тужне дане
а тужне за веселе
имаћу своје атентаторе
и своје агитаторе
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своје душебрижнике
и своје доушнике ...

Моћи ћу да бирам
и да будем биран.

Неће ми бити лако
уз мога фотографа
и моја руковања
уз мога биографа
и моја кумовања...

Имаћу тешких брига...

Имаћу своју смрт.

Своју заставу на пола копља.
И своју жалост националну.
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Радивој „Раша“ Попов
(Мокрин, 26. јуна 1933 – Београд, 19. 04. 2017; завршио гимназију у 

Новом Саду, био новинар у новосадском „Дневнику“, а потом 
главни и одговорни уредник Матице српске)

КВРЦ!

У Новом Саду разваљују станицу
Стара је, стара... смрди на пијаницу
Генерације су иза њеног шанка
Зору ждрале, кад прође пијанка

Инжењер је неки, негован, од сребра
Наредио да састружу кровна ребра
Ђуладима да развале зид шалтера;
К небу лети облак од малтера

Булдожер згрће шут, начисто рије
Кврц! Пуца патос Војвођанске Историје
Швајс апаратима топе оградицу
Крај које сам чекао Радицу

Сузама је та ограда нагрижена
Покрај ње су чекале хиљаде жена
Мајке су с ње махале, махале синовима
Прободене даљином – ко клиновима

Инжењера за све ово боли „патка“
Срушиће се кућа сура, без остатка
Успомене, успомене са перона
Перон је храм љубави, перон је Верона
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Јован Христић
(Београд, 26. август 1933 – Сремска Каменица, 20. јун 2002)

ФЕДРУ

И ово још хоћу да знаш, драги мој Федре: живели смо
У временима сасвим очајним. Од трагедије
Правили смо комедију, од комедије трагедију;

А оно право: озбиљност, мера, мудра узвишеност,
Узвишена мудрост, увек нам је измицало. Били смо
Негде на ничијој земљи, ни ми сами,

Ни неко други; увек тек за корак-два удаљени
Од оног што јесмо, оног што је требало бити.

О драги мој Федре, док будеш шетао
Са врлим душама, по острву блажених,
Спомени понекад и наше име:

Нека се његов звук распростре звонким ваздухом,
Нека бар пође ка небу које никад не достиже,
Нека нам се бар у вашем разговору душе одморе.



58 П е с н и ц и  Но в о г  С а д а

Раде Томић
(Папратна, 9. април 1934 – Нови Сад, 29. јануар 1985)

ПРЕОСТАЛИ ДЕО СЛИКЕ

На сметлиште сложи твоје друго сунце
Угасила га чама
Мач о бедро па прозбори први
Нико нема кућу бољу од ове
Дете у утроби плаче
Дан је неизвестан

С потписом белог цвета
Дођи до исправа ноћи
Вештини нека те не учи вештак
Већ наследници дуге
Небо има више гласова
И чује се као захуктали талас
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Данило Киш
(Суботица, 22. фебруар 1935 – Париз, 15. октобар 1989;

од 1937. до 1943. живео у Новом Саду)

БИЦИКЛО

1
ту ништа није без
успомене
то су кости

точкове покрећу
месечеве мене

дању се у њима играју
сунчева деца
док не попадају од
вртоглавице

па ноћу сањају
како лете
преко реке

(долази анђела
на бициклу
на том великом
мушкарцу)
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2
мада му већ траве о
глави раде мада
већ мења кошуљицу као
змија

њен смех још му
у костима звони

(долази златокоса
на лабуду
право са месеца)
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Гојко Јањушевић
(Озринићи, 15. август 1936 – Нови Сад, 3. јул 2000)

ИЗ СЕДАМНАЕСТ ПРИЛОГА
(одломци)

1

Рођен 1898.
Од септембра
1946–
колониста,
дођош,
талаган,
страшило међу пречанима.
Омркне
ушорен
у сутон
и почиње да листа
нека светлост
из чворуга на његовим коленима.

10

Земља не беше обећана.
Блатна.
Кућа до куће од набоја.
Зидови четири прста.

Неко донесе увече:
четири метра платна,
седамнаест кравата,
три марамице.
Помоћ Црвеног крста.
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Ђура Папхархаји / Дюра Папгаргаï
(11. новембар 1936. Руски Крстур – 15. март 2008. Нови Сад)

НОВОДЈЕВИЧЈЕ

Од „Октобарске“
равно по Донској:
Новодјевичје под дебелим снегом почива.
Антон Павлович овде станује.
Гогољ му је сусед прекопута,
Булгаков са стране први.
Да ли се понекад састају?
Не куцам. Стојим незван на њиховом прагу.
Хтедох да будем тачан,
а пораних као гост ког
само једном позивају.
И скинух капу у тој улици
док се над усном иње скупља.
Тишина. Нико ми не отвара.
Ни пирошке, ни чаја.
Изгледа опет је време поста.
Знају ли барем
да су данас имали из далека госта.

(с русинског језика превео 
аутор)
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Раша Перић
(Гарево, 1938; до пензионисања живео и радио у Новом Саду)

РАЦИЈА НА КЕЈУ

Дунав. Зима. Четрдесетдруга.
Свето лице пред демоном пало.
Снег. Рација. И поворка дуга,
а лед с обе стране огледала.

Лик убојца на леденој плочи,
око лика – свуд чауре жуте,
па одоздо жртви лед је небо,
а чауре – звезде разасуте.

Лед – усекао митраљез – рафали
низ матицу до невид-пролећа,
невин-свету утопом послали.

Још трајније но да је у каму
жиг у леду оста да подсећа
да нам зловек замаче у таму.

Нови Сад, 23. јануар 1996.
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Оливера Шијачки 
(Нови Сад, 1938–2014)

ПОЗИВНИЦА
 
Дођите у мој град 
Ви, који лутате светом 
Као немирне птице, као девојачки снови. 
Знам да је ваш пут дуг и заморан 
Време свуда поставља замке 
Мудрост живота на путу се стиче 
Ако се нисте напили зле воде 
Са успутних извора 
Понесите са собом снове прве младости 
Мало плаветнила неба и комад хлеба 
За вас чувам пријатељску реч 
По њеном трагу пронађите ме. 

Ви, који вечито лутате светом 
Дођите и у мој град 
Као што долазе годишња доба 
Пронађите ме 
Пријатељи се по очима препознају 
По речима се само разликују
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Вјера Бенкова / Viera Benková
(Бачки Петровац, 13. март 1939; 

радила у словачким новинама и Радио Новом Саду)

ПЕГЕ

О корење живота
урасло у земљу
спотичем се.
Бежим кроз живот.
Мој бег следи месец
и загледан у моје стопе
сеје пеге и прах.
Сву ноћ у месечевој купки
до крви
бришем пеге са тела.
Сву ноћ купам се...

Зором крваре ране
Зором копни корење живота...

(са словачког језика превела
Ана Дудаш)
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Петко Војнић Пурчар / Petko Vojnić Purčar
(Суботица, 1939 – Петроварадин, 2017; живео у Новом Саду)

НЕУЗВРАЋЕНИ ПОКЛОНИ

Стани
Поклањам старинске везове.
Примам корице, печени шећер, књиге.
У овом вијеку се пишу да се удивљено гледају.
Њуше. Пале. Страствено једу.
Добивам пјесме. Ступа се лијевом ногом.
И десном. Како се пише поезија? У такту?
Пјесмологија.
Даривам крте прегаче.
Од кудеље, лана и вуне. Сабијене нити.
Незамисливи простор тренира градске прсте.
Старица их је посула брашном.
Затегла бијелим кољеном.
Црвену и журу и црну утка у слап.
Дуга је одушеви и додаје.
Смеђу, љубичасту, сиву.
И боју што се њеним именом назва.
Страшљиве боје, као ждријепце, зауздава.
А тек каква је играчица била.
Сто виолина. Тисућу хармоника. Милијун тамбура.
Заморила.
Ноктима душу извадила и дахнула је вјетровима.
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Мирослав Настасијевић
(Београд, 1939 – Нови Сад, 1998) 

ПЕСМА СТАРА
У спомен песнику Л. К.

Као ромор давне кише испод старог, сурог брега
који памти много дане, зеница ми магле пуна
препознаје људе знане крај дрвета, поред жбуна
људе којих нема више, окопнеле попут снега.

Ја пролазим. Време брише трагове свих људских стега
где омркне – где осване мог сневања танка струна
где преноће – где предане лака весла мога чуна
што се давно изгубише моме виду из досега.

Као преља она стара, смерна госпа пољског шара
која преде нити танке за сретања и растанке
поветарац само чара преко шума, поља, бара

досневице несневанке које ничу у изданке
из парлога, из угара. Тако руше свог владара
моје мисли тугованке, несанице, непрестанке.

(1974)
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Славко Алмажан / Slavko Almăjan
(Орешац, 1940; живи у Новом Саду)

ПОМЕРАЊЕ ТАЧКЕ

Са висине од свега стотину метара
Чини ми се да је град без песничке енергије
Појам радости и бола нестаје
Идеје се ослобађају свог корена

Са висине од хиљаду метара
Ствари постају невероватне
Психологија не помаже
Облици нагони не помажу
Нико никоме не пружа крчаг

Горе је сунце као Семенка рече Сирано
Доле имагинација лукавства велики талас тачке
Само што у трену тачка доспева преблизу
Затим се једног дана отискује предалеко

(с румунског језика превели
Славомир Гвозденовић и Роберт Шербан)
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Бора Виторац
(Нови Сад, 1940–2020; умро у Новом Саду 

током састављања ове панораме)

021 НОВЕМБАР ‘97.

мачке лутају крововима
ушима непрестано прате
множење риба
у трстицима око новог сада

идем да прошетам
са мојом старом столицом
испод руке
кроз град
пун салате опалог лишћа
огуљених фасада
нагрижених гипсаних цветова
обневиделих прозора
и убогаљених портала
старих новосадских радњи

срушене куће
са белегом генерација
нерастумачених графита
одвежене на невина сметлишта
остају у новом саду
само на глувим фотографијама

празнина покреће страх
отпушеним гласовима
из зелених винских флаша

трамвајем из детињства
стижем до пристаништа
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само погледом
на другу обалу
до одметнуте тврђаве
узнете над дунавом
што великим сатом
на белом торњу
обрнутим казаљкама
прати и уситњава
доспело време
у новом саду

упрегнута лађа
провали троме шлепове
испод мостова
очекује
да тврђава буде
на истом месту
када се споро врати
из румуније

дуго на кеју нема људи
који могу погледом
привући лађе
да пристану у новом саду
ишчезли су
у свом упропашћеном погледу

враћам се
можда ћу успут срести
неку особу
упропашћеног погледа
да заједно слушамо
музику на радију
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Калман Фехер / Fehér Kálmán 
(Чока, 14. мај 1940 – 8. јануар 2017; живео и радио у Новом Саду)

УБИСМО ГРАД

Убисмо Град
Због вијугавих копија мустри лепих забата,
Које су начеле стамену материју
Пре него што је прекрила прашина
И пре него што смо под њима осетили дом свој
Сад већ и Град избегавамо:
Понављање је то гласова оргуља,
И као побијени негдањи гласови,
Не враћамо се на његове улице, него
Допуштамо да нашу песму ветрови одгуде.
Донкихотска копља су то,
На њих се хватају лаковерни
Који су до сада навикли да мотре чинове човека.
На њих се хватају и чаме тако као и у сну
незадовољне жене које по мустрама раде.

(са мађарског језика превео аутор)
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Јасна Мелвингер / Jasna Melvinger
(Петроварадин, 1940)

ВРИЈЕМЕ И НЕВРИЈЕМЕ

(део песме)

Јест, нема, баш, много тих који би, у било којем читању
замијетили, та, анаграми, можда, више и нису у моди
да ту примијерице и није она, мала та вила Мелузина
Не, не велим вам: вина и игара, него мила сам свима и 

све мислим
на мај, али гине се, негира се и сан и јава, док се играм
сама ринге-ринге-раја са свемиром. Насмијала сам се, 

јер и на мене
мисли Нигер, кому и нисам, баш, невјерна
Melvillea нисам препустила немани. Ја нисам ни Нивес, 

ни Инге,
ни Нера, ни Малвина, ни Ана, ни Маја
Ни Елвира, ни Еугенија, ни Лара, ни Велма, ни Вилим, 
ни тај evergreen
И ја венем, и ја гинем, нисам насилна. Ја сам! Нивелира 

ме вријеме
нерви. Ај, ај, сјајна сам!
[…]
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Анђелко Ердељанин 
(Војка, 6. јун 1941 – Нови Сад, 16. октобар 2017) 

ВАТРОГАСЦИ

Ватрогасац новосадски
Лаза Костић
онај манити
песник српски
што сања на француском
устрелио ме оком
казна је заслужена
сав тај пожар около
а ја ни прстом
нисам мрднуо

(1992)
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Вујица Решин Туцић 
(Меленци, 17. јул 1941 – Нови Сад, 28. новембар 2009) 

ДА ТИ ОБРИШЕМ УСТА

1976. године,
у пекари
на новосадском Тргу слободе,
поједем бурек са сиром.
Од девојке за касом
затражио сам воде.
Одврнула је чесму
и наточила ми
пуну чашу.
Жедно сам испио
и замолио салвет.
Она ми се упиљи у очи,
набра обрве
и одбруси:
– И шта би још хтео?
Да ти обришем уста
и одведем те кући?
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СТРЕПЊА И ОЧАЈАЊЕ

У новосадској Католичкој порти,
Седим у кафани
Са песником
Новицом Тадићем.
Изненада,
Он ми каже:
– Очајан сам.
Стално очајавам...
Гледао сам кроз прозор,
И признао:
– А ја стрепим,
Откад знам за себе...
Онда смо дуго седели,
ћутке.
Утучени.
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Јудита Шалго
(Нови Сад, 1941–1996)

НА ЛЕПОМ ПЛАВОМ

Плава, плавља, најплавља –
тако се степенује дубина.
Једно љ, кануло у плаво
– љубичаста мрља –
означава још неизмерено дно.
Лепа, лепша, најлепша
од једног ш, баченог у лепо,
зашуми и водена боја.
Охрабрујући пејзаж:
све што се одбаци, падне у језик.
Мој, мојији, најмојији,
што је мојији, тим је
неизговорљивији.



77П е с н и ц и  Но в о г  С а д а

Часлав Ђорђевић 
(Братоселце, 16. фебруар 1942; живи и ради у Новом Саду)

ЛАЗА КОСТИЋ У ТРЕНУ КАД ГА 
СПАЗИХ У ДУНАВСКОЈ

Песник те у часу једном
спази у небу над манастиром Крушедолом,
након што су године минуле многе.
Рече нам, не кријући занос,
да си био сав у чудесном сјају,
питајући се откуд толики сјај око главе твоје.
И том приликом нас подсети
на путеве твоје, блатне,
међу нама, овде, остављене
и на велика ти недосег-сања.

На Петровдан, у сутон,
на разделици дана и ноћи
(кад је причина сасвим могућа),
у Дунавској, у твојој Српској Атини,
међу капијама преосталим,
опет, у једном другом трену,
спазих те и ја како усправан и нем,
са олујним небом у глави,
са облак-косом на раменима,
праћен граком црног јата,
мину попут ненадне јавилице,
и кријући од других земно лице,
измичеш из ока засењеног ми.

Неко, још млађан, одмахну:
– Пусти њега, лудог.
Он смишља лествице
којима се до Бога, до Ње
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и Њеног небног скута стиже,
да у једном нађе свој недосан...
Још једно пиво, хладно, молићу лепо!
Уосталом, шта ме се тиче,
та он и није са овога света.

(2002)
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Бошко Ивков
(Стапар, 1942 – Нови Сад, 2010)

ПОЗНИ ЛАЗА, УСПЕЊЕ
У спомен на Лазу, опет

над веком тишина, и у небу мук:
лаза се костић пење у звук.

на све стране, свето, ено светлост млаза:
с вајом се венчава, криком обоготворава
дете-старац: доктор лаза.

кал, бачки, и прашина, многа,
с кајним се лазом вазносе у бога.

(12. јануар 1991)
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Каталин Ладик / Ladik Katalin
(Нови Сад, 1942)

БАЛКАН ЕКСПРЕС

Повратни светови! Како се
врте у круг са поцепаним рубовима,
с једним ма где год палим треном,
који ће без мене нестати.
(Деже Тандори)
Далеко сам од тебе,
ја, прекоокеански брод на кукурузним пољима.
Јурећи електрични стубови црни су јарболи.
Веома сам далеко, да се попут победничког једра
не бих раскидала,
а кад стигнем, бићу још удаљенија.
Овде влада жеђ и болни глас из дубине.
Све је ово сан – шапћем надахнуто.
Ту се јуче срушио један анђео.
Сад свако пише дневник,
и умножава историју.
У вратима лабуд и митраљез у загрљају.
Машиновођа је пепељасто сивог лица,
и празних очних дупљи.
Све удаљенија од тебе, док ти се приближавам,
један врабац лупи о прозорско окно.
Големи црни сулундари
урличу у мени
где си? Овде влада мрак и ужас.
Ако је ово историја, нећу те додирнути,
кад стигнем, немој ме дочекати.

(превела са мађарског језика
Каталин Ладик)
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Ирина Харди Ковачевић / Ирина Гарди Ковачевич 
(Руски Крстур, 1944; радила и живи у Новом Саду)

ПРОЛАЗИМ КРОЗ ЛИШЋЕ, 
КРОЗ ТРАВУ, КРОЗ РОСУ

Сунце још греје,
А ваздух ми већ пробија капут,
Ципеле, до кости.

Полако пролазим кроз шумицу,
Кроз лишће, кроз траву, кроз росу.
За мном сенке, плаве светлости
Свих који су ме дотакли,
Који су ме стварали.
Као онај што хвата егзотичне лептирове
Мислима их ловим,
Бирам најлепше примерке
И нежно качим на обасјани прозор
Усхићене душе:
Ако некад неко сазнати буде хтео
И њих ће видети.

Пролазим полако кроз јесен,
По лишћу, по трави, по роси...
Када ћу изаћи
и куда ћу изаћи – не знам,
само знам,
кад се будем нашла на излазу,
тамо више неће бити
никога и ништа.

(са русинског језика превела песникиња)
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Вићазослав Хроњец / Viťazoslav Hronec
(Пивнице, 7. август 1944; живи у Новом Саду)

ЕНУМА ЕЛИШ

На старом расклиматаном столу,
На обронку испред кућице у изградњи,
Флаша са хладном водом
Донесеном из даљине.

Сто се спушта на колена у прашину,
Пажљиво,
Да се вода не разлије.
Ослушкује шта се дешава испод земље.

Усредсређено мешамо цемент,
Слажемо камен на камен,
Равнодушни према појавама неба и земље,
Према зрачењу из висина и дубина.

На старом расклиматаном столу,
На обронку испред колибе у изградњи,
Флаша
А у њој крв.

(са словачког превео
Ладислав Чањи)
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Перо Зубац
(Невесиње, 1945; у Новом Саду живи од студентских дана...)

ГРАД

Како ћемо се погледати у очи Граде
који се наслањаш прејак на наша крхка рамена,
а зна твоје уво и твој глас кошаван
да смо те надрасли и говоримо с тобом
као с дојенчетом што спи на рамену.
Јер једном ћемо напустити просторе
које смо градили упорно и самољубиво,
као када на шетњу изађу куштрави дечаци
из домова за незбринуту децу.
И неће нас зауставити нико смелији од нас самих
и тиши од нас.
Али како ћемо ти погледати у очи, Граде,
који си нас нијао пун материнства као рана млечика
и растварао срце као играчку.
Треба умети немати снаге а остати висок
и чист Дунав на испуцалим платнима.
И рећи као што се каже љубав
и каже песма:
наше је твоје а ти се удаљаваш.
Ти прекорачујеш Дунав као ми своје љубави
и насељаваш се у просторе које смо себи наменили
да будемо уз тебе тихи и чист, опипљив додир.
Превише смо те љубили да би остао неокаљан.
Али твоје је да кажеш:
прошло ме је детињство
и девојке на шеталиштима пуне су полена.
Са нама није почело и с нама неће скончати.
Није теби да изговараш песму кад чиниш хлеб,
а без тебе смо деца
коју нико не чека испред обданишта.
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Како ћеш нам погледати у очи, Граде,
кад нас на капијама разоружане сретнеш саме
а пуне лета?
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Ференц Маурич / Maurits Ferenc
(1945; живи и ради у Новом Саду)

НЕМИ АНЂЕЛИ

тихожитја из педесетих година

изнад гвозденог кревета
у летњој кухињи
исус на пшеничном пољу
диви се пуним класовима
лежим склупчан
уз мамине ноге
чекам мирисне
топле циповке
ваљда ће се појавити

(с мађарског језика 
превео Арпад Вицко)
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Никола Страјнић
(Поповац, Барања, 11. мај 1945; предавао на 

Филозофском факултету у Новом Саду)

ХЛЕБОВИ У ЖИТУ

Сунце нас учи блиставости даљина
сну који ланено умножава стварност
  очима страха и ледом незнања
радости настајања и нестајања оног
  магичног цвета
који на жици жуте виолине кремени таму
грудећи нежно сећање на вечност

А ти у жару кротких уступака
почетка сенци свршетка безданици
гомилаш залиху пролећа у срцу
којом те ветар претвара у ласту
киша у ружу
а сунце у сан

Преболело си отпадништо смешка
  од лепог белог хлеба загрљаја
облаке градоносних памћења над пољем
  отмених мириса притуљених жеља
будућност затворену у један мали сеник
кроз који ветри дозивају пламен
пљусак нигдину
Сада кад откос игличастог иња
прекраја топлу хаљину од цвећа
ливаде твоје смеле отмености
а дан што треби зрнца сна и јаве
својим стоногим коњицама јутра
камени пртене путеве твог неба
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ниједно око не храни близину
ниједне усне не роје твој мир

На твојој сенци изрованој ројем
свитаца капи осунчане кише
има толико даха лептирова
да им се осмех једног бога диви

Мирећи благо хлебове у житу
с ватром будућих стабала у цвету
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Рале Нишавић
(Острељ, изнад Бијелог Поља, 20. децембар 1946; живи у Новом Саду)

ЈЕСЕЊЕ СВЕТИЉКЕ

Трепераве светиљке на реци причале су
о птицама, људима:
што спајају и одвајају градове.
Трепере светиљке, ноћна тама...
Сагоревао је ваздух у устима;
тамо далеко – код туђина...
Трепераве светиљке разносиле су говорење о
музици, о граду родном...
Колико сете изливало се у реку Дунав,
остајало и нестајало;
качило се по мостовима: титрало поизнад глава и
градова... Јесење-дунавске светиљке.
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Слободан Тишма
(Стара Пазова, 1946; живи у Новом Саду)

ОСТАЦИ О ПЛИВАЊУ

7. Читава киша знакова падне
и до јутра
сија сунце
Он се клони таквих места

8. Бео лист
Једна раван
Један простор
Свирајући на себи
он губи из вида један план
Ако их задобије
у повратку више и са пуно (шарених) заставица
то је
као Ништа
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Стеван Тонтић
(Грдановци, код Санског Моста, 30. децембар 1946;

од маја 2014. године становник је Новог Сада)

НОВОСАДСКО ГРАДСКО ГРОБЉЕ

1.

Откако се настаних у Новом Саду
Све чешће одлазим и на градско гробље.
Ту сам у великом мртвачком граду –
Лазар не устаје, а земља нас зобље.

Ал сви ћемо, кажу, у небеса ући
Прођемо ли кроз земљу са чистим лицем.
Као Тишма, Ивков, Деспотов ил Туцић...
Добро је закупит два метра црнице.

Нико се више на дођоше не жали,
Гостољубива је пречанска ледина –
Јуче Свету Кољевића укопали.
Расељава се, осипа, „српска Атина“.

2.

Сви од Србаља што икада добјегну
С петровачке, книнске ил пакрачке цесте,
Могу заувијек да се овдје смјесте,
Да им се судбине са хумкама слегну.

Неће их питати какав је ко био –
Млак у свом српству, врео или леден.
У љубави са Господом, неразведен,
Или је пак тикве с ђаволом садио.
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Зна се да полудјели смо Христа ради,
Залуд се убице са нама једначе.
Али нека нико због тога не плаче –
Овдје се наш „нови Јерусалим“ гради.

3.

Ја нисам ни млак ни врео или леден,
Не загријавам се и не хладим тако.
Сибир ни Сахару не подносим лако.
Остах у метео-књиге неуведен.

Умријећу тужно, непосјечен мачем,
Јер живјех љубавном магијом заведен.
Надам се повољном дејству иловаче,
Коју сам опјевао на њу већ сведен.

Тјешим се: ако ми и изједу лице,
Црви у тој глини ко усред црнице,
Дух ће ми, вјерујем, остати неизједен –
Пјевањем у музику сфера уведен.
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Ђорђе Сударски Ред
(Черевић, 1946 – Нови Сад, 2007)

ГДЕ СТАНУЈЕМ

(Ако нисте у Новом Саду
Претходно допутујте)
Ја станујем у Новом Саду
На Детелинари II у згради
A-3 улазу I у стану 4
Што ће рећи у приземљу
Мој стан је тешко наћи
Морам вам то објаснити
Да не бисте дуго лутали
Седнете у аутобус Г.С.П-а
Ако још није стигао сачекајте га
Испред продавнице обуће „ПЕКО“
У самом центру
Платите уредно карту 50 пара
И возите се до Радничког игралишта
Ту сиђете пошто сте ипак кренули
Код мене у посету
Скренете у улицу Орловића Павла
Пролазите поред улице Миленка Грчића
И скренете лево у улицу Јанка Чмелика
Ту се налази киоск „Хлеба“ и телефонска говорница
Скренете десно и налазите се пред мојом зградом
Одете до улаза I и попнете се пар степеника
И ево вас пред вратима на којима пише:
НИКОЛИЋ
Притисните звонце и чекајте да вам се врата отворе
Врата отвори мама Људмила и пита вас
ко вам је потребан
Ви кажете моје име и Људмила вам лепо
објасни да ја већ
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Четири дана нисам код куће и да појма нема
где се налазим
Ви задовољни што сте нашли мој стан одлазите

НАПОМЕНА:
Враћајте се истим путем.
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Пал Бендер / Böndör Pal
(Нови Сад, 1947)

ИСКУСТВО

Видео сам ја већ црквени торањ
чији сат
на све четири стране
показује различито време.
Самог себе сам
прилагодио свим странама
и свуда сам на време стизао.

(с мађарског језика превео
Сава Бабић)
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Јован Зивлак
(Наково, 1947; живи у Новом Саду од 1969. године)

ОСТРВО

рат никад није престајао. сећам се зоре кад
сам дом остављао. био је посвуд. за довратком је
држао секиру. на постељи је склупчао тело огрнуто
у вучју кожу.
личио је на пауна који ме подозриво посматра
и спрема се да ми искљује руке. на прозоре је
спуштао засторе. крио се да га не видим.
знао сам да ми је дисао за потиљком
везао ми дах и чинио ствари прозирним
на којима сам вид посвећивао.
ословљавао ме презирно:
ти који жваћеш кремен сачекаћеш да га повратиш
научићеш да памтиш оно што си заборавио
ја сам твоје знање које си будан прорицао
оно за чим ћеш се освртати биће тама
отац који се никад неће вратити
море са којег ће долазити пламен
од којег ћеш оглувети.
ко је јачи од рата
ја који се ни о чему не питам
острво од којег ће остати само име
лихвар који ће ме задужити
оружје које убија пре него што се искује
или змија која се вере тамо где јој није место.
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Милан Ненадић
(Грковци, код Босанског Грахова, 30. септембра 1947; 
од 1998. године је Петроварадину, где и данас живи)

МОСТ

Филипе, лепи сине, преведи оца преко,
Ти си једини мост над овом силном реком.

Какав сам ја отац и каква су ми браћа,
Нека те не чуди што нам се ничим враћа.

Питаћеш шта је било. Грозно је наше наслеђе.
Стока ће препливати, а ти ћеш, путем, све ређе

Виђати правог човека – умро је Он кад и ја,
Зато се преко реке једино небо надвија.

Вирнем ја, крадом, кроз твоје чарно око
И видим да ћеш преко, ко љељен, једним скоком.

Признајем, нисам чему. То је од оца доста.
Ипак ме, под старост молим, прокради преко моста.

Кад кажем преко Моста, ја мислим преко Века.
Видећеш – човек је Ништа. Вечна је само Река.

Нови Сад, Ђурђевдан 1999.
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Бошко Томашевић
(Бечеј, 1947; живи у Новом Саду)

ОВДЕ ЈЕ МОЈЕ ДРУГДЕ

никуда нећу
овде је моје другде
блажено мало далеко
меко и топло тамо овде је
драге боје севера

и хризантема милонге липа
„чергаре у сећању других умрлих“1)

у дубоком лету у баштенским
авенијама светлости када никуда нећу
овде сам када хоћу овде је моје другде
ма где га тражио.

1) Адам Загајевски: „Разгледнице“
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Василије Топалов
(Нови Сад, 1947; лекар, пре свега, па и песник)

[НЕ РАЗУМЕМ МИСЛИ...]

Не разумем мисли
које ме напуштају
ни кораке
који више не пролазе.
Не разумем поздраве
који ме не дотичу
ни реку
насукану на спрудовима.
Ја не разумем чекање
на које сам осуђен,
не разумем
и можда зато опстајем.
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Ђезе Бордаш / Bordás Gyözö
(Врбас, 1948; живи у Новом Саду)

НАША ПРАШИНА

Сребрносива баршунаста маса,
као перје дивљих голубова, по мирису
дуван и бадем-мандула,
по укусу
суви грашак с мекињама.
Када би Господ бацио на нас поглед,
рекао би:
То је права оаза прашина, најфинија
по мојој мери.
А могао би рећи:
Дајем вам је као дар моје љубави,
најмањи, који се може дати: прашину.
У њој нема ни трага песка, каменчића,
фина је, мека, нежна као мекиње,
али и као моје искуство,
као, кад голицам груди моје Кларе.

(с мађарског језика превео
аутор)
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Владимир Копицл
(Ђенерал Јанковић, 1949; од детињства у Новом Саду)

МОЛИТВА

Ах, душо, душе ветра, молим те да се вратиш.
У завичај ми дођи, ту где више ме нема.

Живим у сликовници где свака слика је нема.
Поред зелене брезе ту лаје зелен пас.
Крај ораха, под бором, уснуо је оријаш.

Отуд свиће свануће. Нико не пита зашто.

Свет увек тако почне: неко би баш тај орах.
Његово дрхтаво језгро, огољено из љуске,
да га мази и пази као тројанац софтвер.

Зато, чим скренем лево забијем се у грчку.
Не земљу него леви бок напредне наложнице.

Она то место чува. Ни да се приђе, ни прође.
Ту вечни олтар кади. Чак не физички: вербално.
И залива га поваздан кремом од краставаца.

Један јој није доста, а сигурно ни једном.

Једном ми је на врата хрупио чопор прасића
јер у нашој је кући тада живео вук.
Он све зна, сваки краставац, сваки састојак креме.

Читао их је с неба, као лаборант рецепт.
Као поп славски колач. Као домаћин чесницу.

Гле, већ су разапети и прасићи и свеци.



101П е с н и ц и  Но в о г  С а д а

О томе не знам ништа. О болу једва нешто,
док ћутим пред лекаром као смрт пред џелатом.

И не осећам ништа. Мој дах је леден. Одавно.

Од мене је на Земљи остао само уд.
Приђите. И вас чека дознака паркинг сервиса.
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Драгомир Шошкић
(Улотина, код Андријевице, 1949; живи у Новом Саду)

ЧИШЋЕЊЕ ЈЕЗИКА

постоје речи које
треба одвести на појило
неслане на солило

мршавим привући
троножац уз казан

уз нејаке привезати
притку придева

лепореким ставити
круну на главу

осорним привалити мотку
а тек рођеним убризгати
мастило

ружне се ките псовком
и крче по буњиштима

слава онима с врха језика
никада изговореним

њихово је место
у читанкама
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Војислав Деспотов
(Зрењанин, 3. новембар 1950 – Београд, 19. јануар 2000; 

живео је и радио у Новом Саду)

КАД БИСМО СЕ ПОНОВО РОДИЛИ

Кад бисмо се поново родили,
да ли бисмо поново живели?
Да ли бисмо поново попуњавали наше упитнике?
Кад бисмо могли да бирамо,
да ли бисмо изабрали петинг у Пекингу,
гурање кола из Питсбурга у Чикаго
или свеж печат на уговор о умрлом говору?
Где бисмо се уопште дубоко гњурали
да нисмо високи летачи?
Да ли бисмо хтели да будемо Буда, будала
или нешто финије?
Хоћемо ли сами одлучити
или ће да нам помогне неко од оних
који су одлучили сами?
Кад бисмо се поново родили –
да ли бисмо поново живели и дошли баш ту,
на овај свет?
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Милан Живановић
(Нови Сад, 1950)

КАЛАКАЧА
(одломци)

Једном ћу отићи у Калакачу
Без сувишних знања и мерних инструмената
Празних руку као џелат
Сада кад више нема ко шта да каже
У глиненим посудама проклијао је јечам
Јечам жито семе племенито
Сасекли смо све нити са копљем јахача
Новом оптиком ископали смо само крљушти
Џепови наших панталона и вијуга
Пуни су блиставих бесмислица
Грохотом се смеје недостижна Фрушка
Мерцедес се пропиње уз стотку на километар-сату
Темељи се круне и окрећу сопственој тишини
Кад ништа друго не знаш, онда вози, вози
Вози ка другој обали где мочвара те чека
А мене, а мене

Из њихових гробова проклијао је јечам
Соко у кљуну само крхотине грицка
Бесудна земља без зазора дроњке цепа
Воду, ваздух и ватру Дунав и гудура чува
Обронци су само недостижна варка
Монаси у плитком јарку читају молитве ретке
На том дугом маршу небо је високо
Само вечна магла и зелени тунели
У којима се не зна шта су корен
Топао заклон, укочена уста
Сиви муљ засуо је сваку слободу
Црвена срна сустиже љигаву корњачу
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Тамо где се сурови ашов бесрамно гњезди
Она га својим глиненим перлама мами
На оближњи пропланак где теле 
Безазлено блене у његову оседелу главу
И мене, и мене
[…]
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Јулијан Тамаш / Юлиян Тамаш
(Врбас, 4. август 1950; предавао на Филозофском 
факултету у Новом Саду, од 1975. до 2015. године)

ПЕСМА О ПРАХУ

Научили смо, када оживи прах
у лику је хлеба или замишљеног путника,
путује више не као прах
него ватра, ветар или вода.

Сажима крај сваког почетка
као присутност ћутње за коју не знамо
да ли је ћутња или неизговорена опомена,
или се опет ватра, ветар, вода
спремају да затворе тајну
у глухи круг свешћу ограниченог прстена.

У овом поретку ствари коначност је празнина.

(с русинског језика превела
Јасна Мелвингер)
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Милан Узелац
(Вршац, 8. априла 1950; предавао на Академији уметности 

и на Филозофском факултету у Новом Саду)

АМЕРИКА, АМЕРИКА... 

Пријатељ ми рече, гладан путовања: 
Желим да 
Видим Америку, да видим 
Коње како језде, 
Холивуд и Звезде, 
Да на коцки трошим новац негде у Вегасу, 
И да слику неку купим, макар лажну, 
Приписану том Матису, ако не Дегасу; 
Желим да видим и братиће Црње, 
Чика Тому и колибу мемљиву и влажну, 
Те цигаре што лепојке пале, 
Президенте што не знају шале,
Реакторе лепе док атоме туку, 
Авионе стелте, што не праве буку... 

Гледам га у очи, жељне раздаљине, 
Демократског света и Кипа Слободе; 
А овде све то оверено има: 
На Дунава дну, код Моста Слободе. 

У Новом Саду, 
Покрај разореног Моста Слободе, 

24. март 2003. године
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Јоан Флора / Ioan Flora
(Банатско Ново Село, 20. децембар 1950 – Букурешт, 4. фебруар 2005;

извесно време живео и радио у Новом Саду)

20022002

Сад знам зашто сам остао, јуче, заточен
у кући читаво поподне.
Надзирао сам, орловским оком, узаврело печење,
безобзирно сам цедио лимунове у плаве чиније с ледом,
на телевизији сам пратио хокејашки меч
између Немачке и Шведске,
лагано сам густирао ликер и помишљао
како би било да изађем на терасу, да закорачим у празно
пред другим спратом,
да потврдим Икара, макар за трен.

Сада знам да од данас чак због чега та рањива
кора тог двадесетнуладвадвехиљадедва
може једино да се стровали овде
на мој сто.

20. 02. 2002.
(превео са румунског 

Адам Пуслојић)
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Бела Чорба / Csorba Béla 
(Темерин, 26. јун 1950; уређивао 

часопис Уј симпозион, док је излазио у Новом Саду)

ЕЛЕГИЈА

Халава је песма. Већ је изјела
све око мене.
Спалила
све мостове.
Темерин? Франкфурт? Занзибар?
(У исправама небески летови.)
Занавек, зар,
докле ће у носницама да пупи
фин мирис цимета,
јој, ми благи, ми глупи,
клуча се, дели и цвета
савршен чир.
 Ако мру
 па нека живе
фактори јелисејски, пућкају, пупупу, мудри
неоаркадски пое-трактори. Песма је
халава. Све је већ изјела. Као
брадати риноцероси црвени кукуруз
на мразу.
И пих разбежаше се.

(с мађарског језика превела 
Јудита Шалго)
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Јоан Баба / Ioan Baba
(Селеуш, 1951; живи и ради у Новом Саду)

НАСТАВАК ЖИВОТА
Мојим синовима Игору и Александру Б-В.

Покрај манастира Ковиљ
На врху осушеног стабла
Које је утврдило прстенове у вертикалном трупу
Изникло је гнездо рода
Из њиховог продуженог пољупца
Расли су голуждрави птићи ка Зевсовом пространству

Овековечио сам поглед који се простирао
Преко плантаже аронија
Спотакавши се о једну потковицу
Наквашену росом из коњског ока

Каква срећа рече Алекс
Повешћемо је
Њеним уздигнутим сном у топоту зенита

Ако се не будеш сам поткивао
Носићеш је твојим путевима за срећу
Као наставак живота
Да јој учиниш задовољство
Попут гностичког лета младих родица
Које су након умиљавања
У тренутку направиле заокрет ка бескрајном свету
Одлетевши преко Santa Maria della Salute
Ка двојици лучарника
Лази и Михајлу као двојици бесмртника

(препевали са румунског језика
аутор и Богданка Петровић)
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Михал Ђуга / Michal Ďuga
(Кулпин, 19. јануар 1951; радио у Новом Саду)

ТАМО КОД СРЦА

Увек кад закорачиш као да комадић
по комадић
раздајеш себе

и идеш тако годинама
са сунцем
у шетњу

с једном ногом у плавој реци
а другој у црну земљу
заривеном

само понекад
негде тамо код срца осетиш
да пада снег

(са словачког језика превео 
аутор)
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Зоран Гаши / Zoran Gashi
(Скопље, 1952; живи и ради у Новом Саду)

ФЕСМА ИЗ ГРАДСКЕ КУЋЕ

У сивој соби на другом спрату, звоне заборављени 
телефони.

Инспекције, универзитет, комуналне службе, полиција...
Службеници често заобилазе мртву сиву собу, деле кафу 

и отимају се за шећер.
Испод прага сиве собе цури пљувачка и лепи кораке. 

Залепљене ципеле

и чарапе влажне.

Босоноги купују у робној кући на распродаји.2)

Они боље стојећи с времена на врема мењају пенџете
Неки ударе блокеје ради бољег уземљења. Неко спрема 

доручак.

Киша залива цвеће на гробу моје мајке.
Мртви слушају, бележе и одговарају на позиве.

2) Сличне намере / Потврдне речи, / скину са длана, / кратак дах; – 
 / понеком лингвисти зазује: /особине важне, / као толеранција, / као 

наталожено светло: / украс, бос / водич, топлим путем /заробљени 
скокови, / фазу по фазу, / задах, знак, / вандали облаче. / Зоран Гаши, 

 Шта се снима, Ков, Вршац, 1983.
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Милан Дунђерски
(Србобран, 1952–2007; студирао на Филозофском факултету 

у Новом Саду; био уредник на Трибини младих)

ГРАД

Заклопиш ли капком
Улицу (ма коју)
До краја
У звона неразумна васкрснеш

У оковима кућа
Бледе сенке

На зиду
Грумен земље
Сунцокрет у формалину
То вери измиче обећан простор

Спирохете речи и жита
Од венчанице воска
Спас очекују

У ђубришту тражиш глас
Шта те засењује
Тек стран остајеш
Заувек



114 П е с н и ц и  Но в о г  С а д а

Јованка Николић 
(Нови Сад, 16. децембар 1952 – Нови Сад, 8. јануар 2017)

ХТЕО ЈЕ

То је тачка пресека
то је место сукоба
то је критични део,
рекао је једног часа.

Хтео је дотаћи њену жељу,
али је ваздух до њеног тела
био превише густ и превише тежак,
те је решио да јој само посвети песму.

Али песма, у ствари није била тачна.
Није била поштеђена истине, али је била
поштеђена јутарњих гласина. Поражен сам –
рекао је, уопште је тако.

Читав дан је седео замишљен над њом.
Тек када су сунчани капци пали на прозорска окна
и када је вече попут мачјег предења испунило собу,
изашла је и за собом затворила врата.

Још извесно време неће знати
зашто јој се није допала песма.
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Анђелко Анушић
(Градина, Сува међа, БиХ, 1953; живи у Новом Саду)

ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ, СЛАМКА

Свет ујутро претпотопно жури
По животне намирнице
Да намири што је за намирење
(Тело је товарна животиња
Неко је написао
Или је то твоја бедна досетка)

Ти не журиш никуда
Не журиш нигде
Седиш и весело посматраш претпотопнике
Голубица твоја је на сувом

Своју намирницу
Надушницу – да ли је исправно (и потребно) рећи
Узимаш из Етера

А кад га понестане –
У зобену сламку Творац те сатера
Не би ли и тебе у свет отерао
(И све су гушћи такви часови)
Узимаш га из Поезије
И славиш сламку
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Ђорђе Балашевић
(Нови Сад, 13. мај 1953)

ДОК ГОРИ НЕБО НАД НОВИМ САДОМ

Да се не лажемо, није то био неки мост
Од оних подигнутих да би се у њих гледало
Ах, не
Пре је био од оних подигнутих
Да би се са њих гледало и под њима први пут пољубило
Али понекад га је она прелазила
Својим уображеним кадетским кораком
А месечина се, као деверика, ловила у мрежу њене косе
По томе ћу га, ето, памтити

Рат је, као пијан сват, прошао пољем
Шенлучио целу ноћ
Калећи бес на раном житу и тек никлом бостану
Зашто? Не питај се, јер тако је боље
И Бог је пристао на то
Ратови пролазе, а људи, ето, ипак остану
За зло сам тешки лаик, но то је стара прича
Знаш већ: Била једном два брата … и то
Кад’ склопим тај мозаик, остане ми камичак
И то смо, изгледа, ми
Ма, хитни папуче у вис, жалосна Панонска вило
За твоје дугме седефно ја ноћас краљевство дајем
И лупни даире о бок, рамена поспи априлом
Па понизи овај мрак тим својим луцидним сјајем
Заиграј боса и пркосна
Док изнад Новог Сада ђаво пали своја кандила
Жад на реци тамни чим се сумрак згусне
Дунав је пред зору прек
Плаше те авети што маглом броде тешким скелама
Не, страх није прави руж за твоје усне
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Реши га се једном заувек
И веруј звезди која зраку твог живота прелама
Није то прва неман што прети дахом ватре, не
Али љубав је витез
Арханђел с’ мачем спреман да и ту алу сатре, да
И само чека твој знак
Ма, хитни папуче у вис, жалосна Панонска вило
За твоје дугме седефно ја ноћас краљевство дајем
И лупни даире о бок, рамена поспи априлом
Па понизи овај мрак тим својим луцидним сјајем
Ма, хитни папуче у вис, жалосна Панонска вило
За твоје дугме седефно ја ноћас краљевство дајем
И лупни даире о бок, рамена поспи априлом
Па понизи овај мрак тим својим луцидним сјајем
Заиграј боса и пркосна
Док изнад Новог Сада ђаво пали своја кандила



118 П е с н и ц и  Но в о г  С а д а

Поп Д. Ђурђев
(Ђурђево, 1953; био директор Змајевих дечјих игара у Новом Саду)

УПОТРЕБА ЧОВЕКА

Из Златне греде, другом десно,
ногу пред ногу, полако,
ходао је господин Блам.
Газећи бехатоном 
кретао се ка Косовској.
Није више препознавао
ни куће, ни људе.
Ту десно, на углу Лончарске
некада је био куплерај,
а сада – фризерска радња и теретана.
Таман је помислио:
– Чудно, како се свет брзо мења –
а све опет остаје исто;
када му се поглед заустави на фасади зграде 
у којој је некада становао
господин тај и тај.
На недавно прикованој, 
новој, плавој табли
писало његово име.
Сваком имену могуће је пронаћи примену,
а улице су Богом дане за тако нешто.
– Добро да и он није спалио свој Дневник.
Без њега не бисмо знали ни да је постојао – 
прошапута господин Блам,
па скрену десно за Црном девојком
и настави Косовском 
ка Тргу Републике.
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Селимир Радуловић
(Цетиње, 1953; живи и ради у Новом Саду)

[ЖАЛОСНА ЈЕ ДУША МОЈА ДО СМРТИ!]
 
А предвече, кад диже се ветар вихорни,
И пови се рашће, а месец смањи на
Небесима. Кад дарове расу и одложи,
На трен, смрт своју – позна да светли ли,
Све тавнији су пути наши!
 

И док још беше грех плесниви,
Пре него окрилати. Јер се камење
Његово сирово, неуглачано, сурва
У сан од пене, у дубину без сна,
Кад кришом, улазаше Бог,
А долазаше Клонули.
 

И дрхташе као дете мало!
И плакаше као дете мало!
 

О, зар су вам очи тако отежале
Да спавате кад приближи се
Издајник мој! И сви други што спавају.
Спавају, што сместише се у тесну
Кутију смрти. Зар од шуме људске
Не познасте Бога свога!
 

Јер ноћу гледах и видех!
Јер нођу слушах и чух!
 

О, останите овде и бдите са мном!
Да оду сенке ноћи. Да не говоре
Нема уста искариотска! Сад кад по
Земљи ноћ тавну разастире простирку –
 

Жалосна је душа моја
До смрти!
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Ненад Грујичић 
(Панчево, 12. септембар 1954; живи у Новом Саду)

ПРЕВОДИЛАЧКИ РАД

Ово је пјесма
коју сам превео
са свог језика на Ваш.
 
Нисам нимало сумњао
у обостране предности
и могућности
да се мој говор изрази
свакодневним ријечима.
 
Све се улијевало
у већ припремљене канале
а мени је преостало само
да убризгам живот
неартикулисаној маси
и прихватим
Ваше услове:
 
Птица без крила
не може да лети
јер то се противи
свим облицима биолошких
и гравитационих
сазнања.
 
Лист воде такође
не може пресјећи рибу
јер шаран је чвршће
агрегатно стање!
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Затим сте ме приморали
продерали сте се
како пјесма
не смије имати гестове
како она није живо биће
које млатара рукама
и доњом усном
опомиње на опасност:
Нема пјесма гестове!
 
Добро
у реду.
Ово је само преводилачки рад
и заједнички документ
о нашем сучељавању.
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Миодраг Петровић
(1954, Лоћика код Јагодине; дипломирао на Академији уметности 

у Новом Саду, првак драме Српског народног позоришта)

САМАЧКИ ХОТЕЛ

Лелујаве сенке (лустера)
на рукама Христа,
изнад камина. 
Очајно, ох очајно,
шапуће жена.
Како се зовеш, питам, како се зовеш.

Чекаће те на портирници
моја дражица,
идеја.

Мрави, што миле изнад писаћег стола,
расклопили су самачки хотел.
Односе га у деловима.

Однеће и портирницу,
и сенку Христа,
из портира.



123П е с н и ц и  Но в о г  С а д а

Јанош Сивери / Sziveri János
(Мужља, код Зрењанина, 25. март 1954 – Будимпешта, 1. фебруар 1990;

био је главни и одговорни уредник часописа Уј симпозион)

IN CONTINUO
„Варварин сам човек и језик мој

вређа твоје ухо.“
Jannus Pannonius

Шта ћу? Откуд дођох, куда идем?
Ја сам међу вама сличан зољи која се, пуна среће,
у млеку дави. Крити се
и тајити од вас.
Заборавити расуте косе мојих дрвећа,
грају моје дивљачи за време парења, која у мом
дворишту моје месо једе.
Тако бива, ето плод ове језиве сласти.

Мој врт, мој цвет.

Шта постадох и шта учиних од других?
Као да је песник варварин свог времена:
свако у свом гнезду чисти
и меси.
Као онај који све, што би могао дати, може одузети.
Малене звездице грабимо један од другог
узавреле крви. – Спрема се, међутим, рачун.
– „Али што некима беше апстрактан све,
другима то би истина“.
Обзнањујем: млаз мириса магле свог никлованог стада.
– Шта ћу: одакле да дођем, куда да се денем.
Прст мој омекшава сомот каменокрилих бубица.

(с мађарског језика превео
Арпад Вицко)
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Стојан Симић Крпица
(Ријечани, Горњи, 1954 – Нови Сад, 2018)

СЈЕДИЊЕЊЕ

наше
душе
једно
су,
наша
срца
једно
су,
наши
умови
једно
су,
наше
енергије
једно
су,
наша
тијела
једно
су.
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Ђорђо Сладоје 
(Клиња код Улога, околина Калиновика у Херцеговини, 1954; 

живи у Новом Саду)

КРПЉЕЊЕ КРИЛА

Крпио сам крила бршљаном и смолом
Да се барем на трен винем над злодолом

Пробао сам кришом са врх сламног пласта
То што чине жуна чешљугар и ласта

И летео сам како летим у сну
Пре но бедно тело о ледину љусну

Нашли су ме ловци у перју и блату
И донели кући с крилима о врату

Бива мада ретко окрилати душа
Но тело се сада чак и шетње гнуша

И уз басамаке посрћем и стењем
Свршено је канда с летом и успењем

Не ничу ми крила пре ће реп и папци
А још лете вране и мутави врапци
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Илеана Урсу / Ileana Ursu
(Зрењанин, 1954; радила у Покрајинском секретаријату за националне 
мањине – националне заједнице; живи у Новом Саду / Петроварадину)

ПЕВАМ

Још покушавам да певам
Као гугутка која се уселила
Под кров дедове куће
Па гласањем да врати
Живот у њој

Било је у тим кућама граје
И радости
И пламена

Сада су ту гугутке
И коров
И по неки залутали путник
Који не може чуду да се начуди
Одакле толико кућа
А тако мало људи

(с румунског језика превела 
песникиња сама)
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Ото Фењвеши / Fenyvesi Ottó
(Гунарош, 1954; живео и радио у Новом Саду)

АНЂЕО ХАОСА

3
какве ли опрезне временске структуре,
     каква супернова
– као да сам све ово већ негде једном давно –
сећам се трулог контекста, декорација
     око њега је иста,
нема довољно окера, зарђалосмеђе

нестаје ритам, нестаје песма, у херметичке
редове-керове увлаче се доушници душа
послужују лимунаду, правду покорених,
гестове истеривања, знамо, мада и то једва,
због чега бисмо да будемо мађари, нестаје
драма, био, реч, иначе и у међувремену

супернова се спушта на нас, колективно знање
седи наго за шанком, ждере хлеб, болни
класичари прскају неки задимљени локал,
протежу своје затиљке, песма се ори, нео

однекуд нас опкољава космос, појављују се наши
преци јахачи, предајем се једном безличном
      императиву,
у циповки се пече нека мефистовска душа,
      размазује га
зачин живота, већ три дана једем незаборавка,
      већ је и
последњих звезда одјездила црно-жута
      подморница
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живот се богами динста, нестаје му циљ, нестаје
баш, сад или никад, време жкргуће зубима,
здрав разум се запетљава, хаос пева, нестају
теме, нестају звезде, нестају анђели

(с мађарског језика превела
 Ерна Зеди)
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Миленко Фржовић
(Сињ, код Сплита 1954; живи у Новом Саду)

ПРИЗОРИ С ПУТОВАЊА

Незнатан је терет
Дуж оне
Средишње стазе

 У левој руци торба
 Што садржи
 Рубље белину

У башти видим чудесно
Израстао из бунара
Камен
Очев сиви стуб

Мало даље
Шине
Прелазим

Без поздрава
Прођох
Покрај старог света
Сено које пласти
На суседном земљишту
Док се удаљујем
Очи прате
Моја обнажена леђа

(1977)



130 П е с н и ц и  Но в о г  С а д а

Симон Грабовац
(Подновље, 1955; живи у Новом Саду)

[КОЛИКО ПУТА САМ...]

Колико пута сам прошао поред те
реке застајкивао гледао трчао
падао плакао излазио на њену
обалу. Огледао се у њој. Седао
на баир. Гледао на другу
обалу, градио невидљиве мостове
преко ње.
Колико пута сам задивљен гледао
у то брдо дивио се његовој дубокој
шуми, гајевима, пропланцима, врлетним
потоцима. Колико пута сам се
изгубио у својим мислима. Колико
пута сам се пењао на њега.
Колико пута сам био на врху и
једном или двапут помислио
то је то.
Колико сам пута био поред пута
којим људи иду тамо амо којим
живот јури. Колико пута сам
помислио да знам где му
је крај. И ни слутио нисам
да краја нема.
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Душан Радак
(Кикинда, 1955; живи у Новом Саду)

а ГДЕ ЈЕ ОРФЕЈ

у новом саду
мада ни сам више није био
сигуран
ни ко је ни где је
бол
огрнут крпом
чиста патња
такорећи
сенка
некадашњег важног лика
из лектира
(а тај бол?
прим. аутора то је због
свеопште заразе бола...)
и та, спрегнута фигура
забринута за јавно добро
чами на обали
преко пута утврђења, јер
замислите кад би се
слила низ улице,
чак до булевара европе,
ни сви перачи улица
овог света,
не би опрали толике
сузе
а ког врага си се и окретао
кад ниси смео,
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јесу ли ти лепо казали
шта треба да радиш
човече
а ко те је уопште и терао да
певаш,
и ко те је уопште пустио напоље
из тог проклетог
хада
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Ева Ваш Харкаи / Harkai Vass Éva
(1956, Бачка Топола, 1956; предаје на катедри за мађарски језик и 

књижевност на Филозофском факултету у Новом Саду)

[НЕМАМ ВЕЗЕ СА...]
(изговор. ко говор?)

немам везе са лирским субјектом
он ме стално гледа
одаје моје тајне
морам да пазим на сваки свој покрет
да пазим шта чиним а шта не
морам водити рачуна и кад шта мислим
и како прецртавам редове
присиљава ме да их пишем
није свестан да лакше је брбљати
а ћутати теже
док ја пишући кварим вид
он не чита нити пише
седи у ћошку спреман на скок
зна шта читам шта пишем шта мислим
има савршен вид
и не брига са памћењем
тачно запажа шта се догађа
у правој и виртуелној стварности
господски их меша једну са другом
уме и мене да помеша са другима
тера ме да туђе текстове препишем
а кад га изгрдим брани се невино
слажући лице анђела
а зна сва је одговорност његова
јер ја сам та која само држи оловку
он је тај који говори

с мађарског језика превела 
Марија Шимоковић
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Трифун Димић / Trifun Dimić
(Госпођинци, 29. фебруар 1956 – Нови Сад, 13. септембар 2001;

био је главни и одговорни уредник Ромологије 
и месечног часописа Реч Рома)

СЛОБОДА

На тргу Слободе
постројили су сасвим мале Роме
и претурили њихове мале џепове
не би ли пронашли пар чарапа
које су ови, сасвим мали Роми
украли неком препродавцу на „бувљој пијаци“.

Продавац је направио велику галаму
па је потрага била ефикасна и строга.

Постројени мали Роми солидарно су ћутали
испод песнице „Светозара Милетића“.
Улично испитивање трајало је дуго.

Сасвим мали Роми много су плакали.
Потом су одведени у полицијску станицу
на даљи третман.

(са ромског језика превео 
аутор)
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Рајица Драгићевић
(Мланча, код Студенице, 5. маја 1956; живи у Новом Саду)

СНОВИДНИЦА 

били смо где смо оно били уочи аранђеловдана летос
нисам сигуран све ми се мути
у поднебесју
на скупу неком културном горе негде
наврх фрушке дан и ноћ
у повратку зорном
обретосмо се с оне стране дунава крај моста дуга
у погледима изблиза оте ми се рука
да утврди да л ти гори лице
и греју ли те силно звезде
сновиднице
као у недоумици благо без прекора
склањаш с лица моју руку
али задржиш је притом
толико да схватим поруку
после прелазимо дугу
спојени у радости над водом
из нас песма изгрева крилна
под запаљеним сводом
данас ја водим на једно место – кажеш
а ја се унапред сложим – идеја права
сан је није сан
то се душа заборављена и напрегнута тражи
у зраку лучном
док саму себе подмерава
а заводи ме бескрај
летопис земљиног хода
а прогони ме трептај
тамна ноћ и мутна вода
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Никола Китановић
(Кикинда, 1956; живи и ствара у Новом Саду)

ИЗ ПРВОГ КРУГА

1.
Стојим испод зеленог неба
Тло је спрашено као мој ум
Пролазе људи животиње биље
Рука је наборана показујући чипку
Понављам апотекарски списак
Све је ту без ичега
Шните ваздуха у лавору
Приручник за лудо шкрипање књига
Срели смо се руковали и разишли
Епитаф губи слова у мимоходу

2.
Хватам спринт кроз рударске јаме 
Ваздух је густ као камен у жучи
Устајао озебли гас изнад погледа
Напињем очи гледајући комедију
Заборав је здрава навика
Бескућник сам и све ми је дом
Из земљаног крчага тече густа вода
Слепо посматрам глуво доба голуба
Не познајемо се и то је срећа за тебе
Твој ожиљак казује моју причу

3.
Укочен гледам душу ваздуха
Прозрачна земља испуњава плућа
Живахан камен плута под ногама
Опуштеном руком милујем причу
Памтим далека пурпурна села
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Закључан у собу очекујем провалнике
У меком купатилу негујем ватру
Јастребови мотре на моје слепило
Тужно ме препознајеш у стиху
Здрав си и срећан у анегдотама
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Иван Негришорац 
(Трстеник, 31. мај 1956; живи и ради у Новом Саду)

ДАНАС САМ САДИО РУЖЕ!
 

Мињи, овај љубавни пупољак
 
Топал фебруарски дан. Мирише пролеће.
Сунце, тај жути, небески длан,
згрејало зидове кућне, скупило мухе на малтерни фил,
а пољске извело мише, међ стабла,
        да грицкају листиће сухе.

Убод ашовом. Ископај, синко малене раке,
док блатњаво сало по трбуху алатке виси.
Ух, те подземне сплетке!
Као по харфи, пребирам прстима корење
тетка-дуње, баба-вишње или су то ножне жиле
скамењене неке гуске или патке.
 
Копам јаму. Нек’ живот победи
смрт саму: побошћу стабаоце ситно, загрнути
земљом, оставите прах да пусти клицу,
балицу низ губицу, па из маленог овог гроба
        нек’ настане неко ново, боље доба!
 
Јесам ли икад своју копао
раку? Јесам ли крв млаку оставио да сасвим
се охлади? Ко то у мени рије, док сним да живот
у овом кусом жбуну пробудим? Где је ћивот што траје к’о 

космичко
јаје и сеје жуманце од кога се крв леди и груша, претвара 

у камичак?
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Погледам у небо: топал сунчев
длан, знам, пробудиће успавани чмичак,
ситно зрнце што клицом кресне светлосно брдо
и крхак животни пламичак. Данас су
ме посадиле руже! Да ли ћу се примити?
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Благоје Баковић
(Бојишта, 1957; студирао у Новом Саду)

ТАВАН

Да опевам таван и да могу нећу
Јер напросто ко ће да унесе свећу

Ко ће наћи путе и тајне начине
Да обасја таму утробе мајчине

Онај свети мрак што се ноћу спушта
У наше животе и још ко зна у шта

У Ђуриној песми жичице танана
Да ли ми још негде чуваш сред тавана

Чађаве бапке војничке ципеле
Зарђале косе што су се припеле

И заклеле се тавану и веку
Док има ветра да ће да га секу

Оплакану заклану осољену краву
Подизали смо у таванску страву

Недуго потом горе смо се пели
Да би од Бога кидали и јели

Књига коју никад нећу прочитати
То ми је лектира и нека се злати

У царству чађаве кутије и шкриње
Увијена тамом нек се не спомиње
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Павел Гатајанцу / Pavel Gatajancu
(Локве, 1957 – Нови Сад, 23. јануар 2015)

ТРГ СЛОБОДЕ

Када сам сишао из аутобус у центру града,
      једна жена
је питала где је Трг Слободе.
У том тренутку два типа су пала у несвест,
    трећи је почео да вришти,
а ја сам се стресао
помисливши на пале жртве у градовима широм света
 који су ослобођени само од вечних киша.

(с румунског језика превео
аутор)
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Милена Летић Јовеш
(Зеница, 1957; живи и ради у Новом Саду)

НИ ТАМО, НИ ОВДЕ
(Ни сан, ни јава)

Хтедох, једном речју, да ухватим мисао
Заробим се њоме.
Хтедох да постанем творац, у свемиру
Откријем метафору, угушим страх.
Пуста оста молитва, на узглављу,
Празнином звечи ноћ што долази
Грабим означитеља из ланца, који му не припада
И губим тло под ногама

Ништа није сигурно
Дешавају се преврати
Сазнала сам шта је метонимија
И како функционише метафора:

Реч клизи, док пролази кроз главу.

Немаш жељу да хваташ значења
Кад настане општа пометња
Означено није достижно
Одричеш се мишљења:

То је једини услов да заспиш.

Нови Сад, 26. фебруар 2013.
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Фрања Петриновић
(Нови Сланкамен, 1957; студирао, радио, живи у Новом Саду)

ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД

Ово је план.
Када дође наше време,
Радићемо прековремено.
Водићемо љубав прековремено.
Живећемо прековремено.
Биће довољно.
Бесконачни минут,
Неколико бесконачности,
Пет минута знојног плаветнила,
Када дође наше прековремено време.
Ово је план.
Вожња градским аутобусима, 
И приградским, 
плавим,
понекад зеленим,
док се тешком муком пробијају кроз
наслаге периферијске росе,
ах, радићемо прековремено.
живећемо као врапци градски
од преосталих мрвица
алавог преобиља.
У животима пророка потражићемо
прве и последње 
неначињене кораке,
прековремености.
Као луталице
као скитнице небеске,
тражићемо варке
коначне утехе смисла
по прашњавим хангарима,
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напуштеним фабричким халама,
депонијама материјалне непропадљивости,
тишини музеја,
урлику улица.
Увече, обасјани парадном светлошћу маркета,
читаћемо поезију,
светлу и тамну,
дубоку и непрозирну, 
мрачну и загонетну,
везаног и слободног стиха,
тражећи упутства
и практичне одговоре
о преласку времена.
Читаћемо и прековремено
док први јутарњи зраци
воде обрачун са заосталим снагама
мрака.
Такви смо, и само такви,
пре прековремени, него привремени,
јер о привремености није могуће
смислено говорити.
Ах, живећемо као деца 
будућих чувених пророка
прековремености
као прашњави ходочасници
једног града
док његове очи
буду упрте,
по природи ствари,
по природи закона,
у неке више циљеве.
Циљеве апсолута масовне производње
Бенседина,
Пилула,
Мушких чарапа,
Зеленог парадајза,
Песка, магле
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И трубадура.
Док будне очи града буду упрте
У статисичке прорачуне
Бруто дохотка по глави становника,
Обележавање значајних датума,
У историјске шансе поднебља.
Једног декоративно неописаног дана,
Први милион дана неопеване декоративности,
Доћи ће наше време,
Време прековремености,
То је план,
Радићемо прековремено.
Ударнички делећи значке
Посебне прековремености.
Ако је могућа
Чиста прљавштина
И прљава чистотност.
Ако је надокнадива ненадокнадивост,
Ово је наш план,
Неколико минута,
Живећемо прековремено.
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Ђорђе Писарев
(1957, Визић;  студирао, живи и ради у Новом Саду)

УЛИЦА

Отворен прозор
слатка бука твоје улице
у фази креативног распадања
уобичајено волиш
осваја те интензитет контролисаног хаоса
ерупције страсти 
буке 
али и беса

Затвараш прозор
поништаваш
један мали универзум
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Радован Влаховић 
(Нови Бечеј, 21. марта 1958; студирао је југословенску 

и светску књижевност у Новом Саду)

ПРЕОБРАЖЕЊА

Једино мисао
и разговор
са Богом
чине
подношљивом
моју
космичку
самоћу
Само тада
мој бол
изван ума
рађа радост
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Наталија Дудаш / Наталия Дудаш
(Руски Крстур, 15. децембра 1958; живела и радила у Новом Саду)

ПОЕЗИЈА

по нашим кућама
испод молитвеника на гредама
пије се ноћима вино из црних чаша

окупе се браћа знанци стари
у белом платну уштиркани
окупе се мудраци преци кошчати
баке доносе хлеб на ткању
и клечећи моле се поваздан

није то сахрана
болест је мојих песама снага
крв на конопљи плесан хвата
док муње секу
дечје снове
о вилама женама у расцветалом маку
падају лестве с тавана

а горе
горе су свете ствари
виле којима је деда убијао
нечисте духове и кртице
кудеља којом се бака сатрла
и кадифа којом је мајка
у младићима преко дунава
песништво искушавала
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зато смо сви писали

немам куд
видим знам
ту је греда и сада
на њој се бива
савршена песма
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Гордана Ђилас
(Наково, 1958; ради у Библиотеци Матице српске)

МОЈА МАЈКА ТЕЛЕФОНИРА 
У МАТИЦУ СРПСКУ

Моја мајка ме зове у Матицу српску,
Не изговара ни Али, ни Добар дан
Већ пита да ли је то Матица и
Да ли је ту Гордана
Зове из удаљеног села, негде на самој граници
Према Румунији, давно је заборавила
Брда и долине непрегледног зеленила
Недостатак прашине у ваздуху
Мирис смиља са узаврлог крша
Понекад наврате у сновима, преко реда
Тек да утврде редослед сањаних
Којих је све више на оној страни

И мени се чини да ме с друге стране позива
Да позива нешто велико и моћно и
Према чему осећа само страхопоштовање

А никада је није видела. Матицу,
Нити ће је икада видети, а не знам ни
Да ли је то интересује
Она хоће мене, да ме нешто приупита,
Да ми каже шта је боли, да ме усковитла
И врати на родитељски праг
Док јој ја, с неког другог прага
Вичем у слушалицу
Ја сам, мама,
То сам ја, Гордана
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Ђорђе Кубурић
(Бачко Петрово Село, 1958; дипломирао на

 Филозофском факултету у Новом Саду)

ТИШИНА ЈЕ

Месечина
над снегом
пресијава, бледи.
Свећа се, ноћна, гаси.
Ослушкујем самотност; цаклећи звекет вина.
Ледену, осуту ноћ.
Да ли ћу зачути кораке,
хоће ли неко закуцати.
Тишина је.
Чујем најзад, како ми смрт шапуће на уво.
Немам избора, слушам. Ал не разазнајем ромор.
Ил је то ноћник, коштаник, што подсмева се
и, канда, вели:
Планета ова, земља, земља је;
па како позив свој да постигнеш,
у њојзи, слепче, ил’ на њојзи зар?
Је л’ боље срце или љуштика?
Нешто бело, пролете и одлете.
Тишина је, опет.

(1991)
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Меланија Римар / Мелания Римар 
(Руски Крстур, 1958; живи и ради у Новом Саду)

РАЂАЊЕ ПЕСМЕ 

Села сам испред споменика 
са листовима изгужваних песама 
испод мишке 
и са голубом на ципели. 
Свако нешто ради: 
песме се љуте на мене, 
гужвају се као слепи путници 
у градском аутобусу, 
нису рођене по мом плану 
замишљеном. 

Голуб кљуца ципелу на туфне, 
мисли да је жито. 

Ја бришем панталонама 
прашину са камена, 
са глувог камена 
без слуха за стих. 

Да побегнем из те гужве, 
успавам нервозу 
и напишем песму за душу?

(с русинског језика превела 
песникиња)
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Емсура Хамзић / Emsura Hamzić
(Свети Никола, Македонија, 1958; од 2007. живи у Новом Саду)

ФРЕСКА

Из ничег смо кренули, хрлећи у ништа,
Без коња и мача, с прагом без дворишта.
Изнутра заточени, зазидани с вана
Воском и оловом долазећих дана.

Од глади пресвисли и луди од страха
Да нас смрт не претекне за мрвицу даха,
Бјежећи избезумљени, док се ужас љеска,
Уз зид се прибијајући, постали смо фреска!
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Верољуб Вукашиновић
(Доњи Дубич, код Трстеника, 14. новембра 1959;

студирао на Филозофском факултету у Новом Саду)

ПЧЕЛА

Долете пчела од Бога
Донесе умну поруку

У тварном врту роди се
Пролећу светлом радуј се

Са врелим летом играј се
Кад јесен дође стишај се

Сакупи земне плодове
Сачекај беле снегове
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Владимир Гарјански / Владимир Гарянски
(Осијек, 2. јула 1959 – Прешево, Словачка, 1996; 
радио на Филозофском факултету у Новом Саду, 

на Катедри за русинску књижевност). 

ПРОВЕТРАВАЊЕ

Кроз прозор, док проветравам собу
видим блесак муње, коцку светлог неба
на столу књига, кафа: све што ми треба!
Напољу црни јахачи језде по горама и добу.

То што у овом трену из тајне коцке зрачи
проносе брзи вранци, под копитама прште звезде
рефлексно склапам капке, док нестају јахачи
колико снаша и чежњи на рубу ноћи језде?

Не знам хоће ли опет прхнути крај моје куће
вранци којим из копита искри време
што прожима траве, звери, птице и улице

О, да л проветравам собу ил она ветри мене
јесам ли снажан храст ил повијено пруће
и хоћу ли после блеска препознати своје лице?



156 П е с н и ц и  Но в о г  С а д а

Перица Милутин
(Гламоч, 1959; живи и ради у Новом Саду)

ОНО ШТО ЈЕ СМРТ, НЕЛИЧНО

89 (39)

Врелина дана, лагана,
У очињем виду зауздана, учаурена,
Пече душу, раздваја невидљиве спојеве
Пожара сјевера и југа кичмених мождина.
Спаја свјетове горњег и доњег постојања,
На кружним путањама смрти
У врелим надражајима духа
Несвјесног божанства.
Нема мира у толикој свјетлости
Љубавног заплета ватре и бића.
Све самљи спокој ван простора и времена,
Налик смрти без нестајања.
Необуздана енергија у зачараној врелини,
У свијести искреног поданика свих свјетова.
Инсекти божанског просвјетљења 
У безнадној тишини разарања сунчевог дара.
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Славомир „Саша“ Нишавић
(Бијело Поље, 26. октобар 1959; живи и ради у Новом Саду)

ГЛАСОВИ

Као страхотни ветар
Што лишћем прекрива тебе
Заспалог у пољу
Као река што оставља
Сломљене гране на острву
Као пчела цвету
Слатку жаоку
И ја остављам твоме уху
Певљиве гласове
Да разлежу се
Из горе у гору
Носећи име Његово
Које радосно одзвања
Из шупљих залеђа векова
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Никола Шанта
(25. септембар 1959. Ђурђево; уредник издавачке делатности

на русинском језику НИО „Руске слово“ у Новом Саду)

ОТКРИВАЊЕ СВЕТА

Опет сам ту, и опет сам оно што јесам
Маске које носим, игра су других
И моја игра са самим собом
Опасна игра
Свест о њеној природи постаје још сиромашнија
Маске су ипак, препознатљиве, јер су већ виђене
А ко сам ја?
То је непознаница и мени
Када почнем да откривам самога себе
Почео сам да откривам свет, Бога

(с русинског језика препевала
Даница Вујков)
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Мирослав Алексић
(Врбас, 1960; запослен у Библиотеци Матице српске)

НОВОСАДСКА ХУМОРЕСКА

У тој кући насред Кисачкога шора
(И сад је кафана звана Бела лађа),
Пијанино поред двокрилног прозора,
Мало укосо. Зид око чунка чађав,
На зиду је плакат, на њему догађај,
Одавно прошао. Папир избледео,
Крај њега слика, панонски предео.
Млада, хрома дама и младић гргурав,
Који је крај ње до тог трена седео,
Крећу ка клавиру, он се уз њу гура.
Потом коврџави штима виолину,
Лепа жена листа свеску пуну нота.
Кад се погледају, осетиш топлину
Љубави и неког врцавог живота,
Магнета полова и полних лепота.
Прсте је спустила на клавијатуру:
Дворжак, Хумореска, она у Г дуру.
Крећу упоредо, такав је то комад.
Жена свирајући гута партитуру,
Гргурави лута кроз ноте ко номад.
Понекад зашкрипи и греши у тону,
Док га обасјава светлост њеног бића.
Незакривљена је, опојна ко она.
Сличица љубавна, на путу открића –
Милева и Ајнштајн, луди зет Марића.
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Зоран Ђерић
(Бачко Добро Поље, 22. јун 1960; 

у Новом Саду живи и ради од 1979. године)

ТАЛАЦ

Антикварна књижара „Орфелин“, у Новом Саду,
Била је тек отворена, у њој смо били
Василије, власник, и ја, ниједна више муштерија.
Говорио је са неким телефоном, климнух главом
Да бих га поздравио и окренух се полицама.
Ђубретарска работа: посегнути за неким од
Егземплара, старих, прашњавих, са
Жутом или пожутелом хартијом, дубоко
Заронити у прошлост, запрљати прсте.
Ископати нешто интересантно, није
Једноставно, али те, понекад, стрпљење награди
Књигом у којој су сабране приче и писма
Лазе К. Лазаревића, у издању СКЗ и Матице српске, с
Љубичастим отвором посред књиге.
Можда је управо то оно што ме је привукло.
Неким оштрим предметом (бодеж, шило, ексер), 
Њене корице су биле прободене, након тога није
Отварана, карактеристичне рупе на свакој
Појединачној страници, на пробијеном месту 

[увукле су се једна у другу,
Расипале су се папирне мрвице приликом листања
Страница које су биле оскврнављене.
Тад помислих о оном ко је то учинио, када и где
Ће се књига жртвовати за свог власника,
У ком рату или пред којим примирјем? Њена
Фалинка, у ствари, сведочи о избеглици из
Хрватске, коме је српски писац и хуманиста, у
Црвеним корицама (и књиге могу да крваре), на
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Чудан начин спасио живот, потом је, из
Џака извирила на светло антикварнице:
„Швабица“ са прободеним грудима, син који 

[се жртвовао за отаџбину... Његове 
[незацељене ране још једном се 
[отварају као стигмати.

Нови Сад, у лето 1999.
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Мартин Пребуђила / Martin Prebudila
(Обреновац, 25. мај 1960; уредник словачке редакције

Радио Новог Сада)

О ПРОЛАЗНОСТИ И ВАСКРСНУЋУ

Ђиђију

Пожутеле фотографије тихе успомене
у албуму надолазеће ноћи
неме библије и породичне гробнице
сведоче нам о пролазности

свештеник нам приповеда о васкрснућу
благослову и љубави међу људима
некако ми се не чини и не видим
да би човек човеку био ближе

седим на обали реке и чекам
да брза вода измеље све до дна
у предармагедонско доба куда
и даље је борба између добра и зла

седим на обали реке и не видим
ни њен почетак ни њено ушће
нико не долази Дунав дивани déjà vu
река и ја чекамо васкрснуће

(са словачког језика превео 
аутор)



163П е с н и ц и  Но в о г  С а д а

Бојана Стојановић Пантовић
(Београд, 1960; предаје на Филозофском факултету у Новом Саду)

ПРИЧАЋУ ТИ, ЈЕДНОМ

Причаћу ти, једном,
о свему опширно,
како је било,
после.

И да сам одсутно,
дуго стајала у месту,
лицем према крошњи брезе
кад је тихо обасја светлост,
кад савршено оцрта њену сенку.

И кад се једном сретнемо опет,
можда нећемо бити две,
већ само једна.
Моје и твоје памћење
обгрлиће време,
као и заборав.

Као и заборав.
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Иштван Беседеш / Beszédes István
(Сента, 1961; главни и одговорни уредник 

часописа Уј симпозион у Новом Саду, од 1989 до 1991)

НОГЕ ИМ КРАТКЕ

О месту, могли бисмо о месту рећи,
да је прилика да се премости
некакав несхватљив распон
безмостни, а уоколо панорама
за оне што патуљци постају старећи.
О месту бисмо могли рећи
које открили никад нисмо
јер, такорећи, видимо насељени свет,
и дивимо се како му ограда пада,
а у дубини постависмо амфитетар
где се двапута дневно одигравају чуда.
Док се не проломи простор
време, то је теоријска тачка сусрета,
изгубисмо сваки пртљаг,
у сећању траг призора на жици плесача
две жене и један баџа,
с трупом нормалним, ал ноге мини, бламажа.

(с мађарског језика превео 
Предраг Чудић)
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Војислав Карановић
(Суботица, 1. јануар 1961; студирао и живео у Новом Саду)

ВИЂЕЊЕ

Тек сада
јасно видим
како голе гране
покривене снегом
личе на
пршљенове кичме

и како ветар
који стреса
снег доле
на тло

има благ длан.
Да мене помилује,
ја бих задрхтао.

Негде у висини,
као слатке капи
на непцу,
топе се облаци.

У медом заслађеном
мразном јутру,
док нокти засецају
кору поморанџе,
уз врели чај,
до краја

јасно
види се свет.
Свака његова кришка.
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Милан Мицић
(Зрењанин, 1961; живи и ради у Новом Саду)

ПУН ГРАД ЈЕ ЉУДИ, МИЛА

Тела им нису везана
заувек нежном бојом.

Само птице
прелазе преко зида
тамо где дан
боје кајсије
усваја златне опсене.

У вакууму пространости
ми, драга,
срећемо поквашену гужву.
Без пропланака
људи ходају
једном страном улице.

Дланови нам
поседују сећање, мила,
дуго три миленијума.
(На којима се лагано
клацкају снови.)
Харфа и чизме.
Лагани звук.
Кочија у јесењем освиту.
Сенке.
Болови у линијама дланова
који нам се
поклапају, мила.
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Олена Планчак Сакач
(Руски Крстур, 1961; живи и ради у Новом Саду)

ТРЕНУТАК

Између наша два срећна тренутка
зјапи огромна празнина чекања
док време откуцава нашу пролазност.

Између две обале лебди огромна река
мој поглед хипнотишу љескави таласи
и водени плес речних галебова.

Низ моје дланове цеди се живот
ни лак, ни тежак, просечан,
одлазе дани својим убрзаним током...

Између два трептаја ноћи и дана чекам
да заруди, као унутрашњост нара, наш следећи
лепи тренутак, додиром твојих дланова.

(с русинског језика превела 
песникиња)
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Ладислав Чањи / Ladislav Čáni
(Сремска Митровица, 1. децембар 1961; запослен

у Националном савету словачке мањине у Новом Саду)

СТРАХ КОГА НЕМА

Страх живи у граду,
у којем су сенке изгубиле своје куће,
своје дрвеће,
своје људе...
Укоме су одјеци заборавили реч
изговорену на почетку
и сада злосутно, попут сабласног ћука,
лебде у ноћи.

Страх живи у времену
свезаном у чвор.
Над његовом главом, као шешир дигнут у поздрав,
лети часовник
и неуморно откуцава последњи сат.

Страх живи са дезертерима
који су издали календар и годишња доба.
Које су издале љубавнице, срећа и жучна кеса.
И као завереници
нагнути над тихом провалијом
заједно претећи ћуте.

Страх је од страха избезумљен.
Спава отворених очију,
да га нико не ухвати на спавању,
и не открије
да је само привиђење
недосањаног сна.

(са словачког језика превела
Светлана Гајинов Ного)
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Жарко Димић
(1962, Рума; одрастао и школовао се у Сремским Карловцима, 
где живи и ради; дипломирао, магистрирао и докторирао на 

Филозофском факулету у Новом Саду)

ЗАГЛЕДАНИ У КИШУ

У ноћ загледан чујем
кишу спира трагове
са лица Карловаца

Теку бујице од Доке, Пиваре
са Три зеца низ Калварију
у Стаклени брег са Стражилова
низ Белило и Дунав
сливају се последњи остаци
давних Карловаца
да би се негде у Црном мору
наталожила негдашња
славна и романтична Европа

Пусти подруми, суво чокоће
стисли се и свикли једни уз друге
духови и живи људи
сви су загледани у кишу
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Горан Ибрајтер
(Мокрин, 1962; живи и ради у Новом Саду)

* * *

Горски ми није ваздух дат
Већ баруштина тешке паре
Августом спржена трава.
Такав ме завичај хтео

У родном крају печалбар
Куд поглед да упутим
Куд нога жељна да крочи
Са усудног овог пепелишта

Из збирке Стихије

* * *

Мирне су ноћу куће
Тек прозор понеки
Мени, тумачу таме
Уморан упути поглед

Низ улицу ме испрате
Тишину да слушам
И мисли одбегле ловим
Ја, верник доколице

Из збирке Ја(је)
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Јасна Миленовић
(Нови Сад, 1962)

ПЛЕС СА ОБЛУТКОМ

Дунав ми Облутак донео до куће,
Дао да се играм прадавних игара.
У бесаној ноћи тражим надахнуће –
Сен Прародитеља са мном разговара.

Тај Предак кроз мене целе ноћи бунца,
Зове ме и буди, не да ми да снујем.
Зато: у свитање, лицем Оца-Сунца,
Овоме Облутку душу удахњујем.

Плешем по Облутку чекићем и длетом,
Заиграли са мном ројеви варница,
Сваки је ударац веза с тајним светом

Лепенских Богова очију и лица.
У каменом ритму, с Облутком, на Реци,
Играју у колу потомци и Преци.
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Душан Патић
(Зрењанин, 1962; живи и ради у Новом Саду)

ВОДЕНИ ЦВЕТ

12

Тражим је 
По књигама Гоним
По белинама
Редови и простори отварају лавиринте
њене неизвесности
Цртам је
Мастилом облике јој стварам
Облине слова и тачака
Сиви и бледи редови трагова

23

Птица трепеће у пламену мрака
Упалио сам разлупане сијалице
затворио прозоре и закључао врата

Стојим

Гледам

Ипак гледам

Тишину

Водени цвет
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Стојан Јанковић
(Нови Сад, 1963)

ДЕЧИЈА ПЕСМА

не излази ми из главе:
дивља лоза пустила је грану
низ зид баште „Златне греде“,
и на зиду, са сенком сплела се,
раставити је од сенке нико
не може. и кроз грану
па кроз сенку, постојање
кружи, попут кита што
ка полу броди.
и онда ја излазим из главе
и видим грана се са сенком
сплела и поглед их сабира
у цвет изнад облака што
дише изнад лета лети
попут детета што
кроз раскриљена врата неба
држи се за руке са сунцем.
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Александар Царић
(Нови Сад, 1963)

БИЛИ СМО ДОБРИ МОМЦИ

Славље и Пенелопе
Рекоше бродови у вину

......................

Седимо на жици
О клању свиња
Са празним радарима
Причамо
Рањавих прстију

Сенка јастога зевне
И кљешта се смеју

....................

Ма, треба то све...
Па да бежимо низ
водопаде клизимо
Давнашње наше дворане
Глатке подове шуштимо
Мехуриће кристале
И бели звон
Водићемо и Пенелопе
кад

кад
За то буде време
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Жељка Аврић
(Бања Лука, 1964; студирала у Новом Саду; ради у Сремској Каменици)

УСПАВАНКА

ону која спава 
виђам у ноћима пуног месеца
долази у дуге бесанице
у моја заветна ћутања 
дахом милује освите
погледом дозива сумраке
између њих столећа

она која спава
светло је мог мрака 
и моја најлепша бол
са њом сневају сунцокрети
шуморе воде шапућу траве
питања имају одговоре
кајање стид 

оној која спава
осмехнутој у вечност
песма је друго име
она је непролазна мисао
моје једино сећање 
ја бдим док она спава 
и чувам од заборава
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Саша Радоњић
(Травник, 1964; живи и ради у Новом Саду)

ПОЛУПРОФИЛ

мој страх
од чињенице да ми неке пјесме
неће бити пажљиво прочитане
личи на жар птицу
са правоугаоним очима
А4 формата
наравно
заборављен да све то
може бити сувише пажљиво ишчитано
и преписано гушчјим пером

ко ће се тада
усудити рећи
да смо неотворено писмо
(као метафора)
говорити више од смијеха рубног симса

по коме шета мјесечев слуга
и уопште
чини се да је писање поезије
као вађење златних зуба
из уста оних који више нису

њима се смијемо
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Ненад Шапоња
(Нови Сад, 13. априла 1964)

ИЗГЛЕДАМ, ДАКЛЕ НИСАМ
(избор)

ОБАСЈАВА МЕ ПОЗА: ОНОГА ШТО НИЈЕ

Пролазим поред огледала
која могу да једу биће.

Трудим се
да их не приметим.

Трудим се
да не приметим себе у другом.

НАЈМАЊИ САДРЖАЛАЦ НИЧЕГ

И тако,
разменио сам себе за ништа,
растворио сам ништа у себи.

Разматрам чаролију двојности,
замену места у којем нисам.

Браним се од пословичне окрутности дана
у којем бих да јесам,

дана у којем сам други са другим,
у којем сам најмањи садржалац ничег.
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ПОКАЖИ ГДЕ СИ БИО:
И ВИШЕ ТЕ НЕЋЕ БИТИ

НА ТОМ МЕСТУ

Имам ли права и моћи
да појачам своје присуство
у овом свету, у овом бићу,

а да не померим размере опаког?
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Татјана Делибашић
(Нови Сад, 1965)

SANTA MARIA DELLA POESIA

све је, само што није, окреће ме
око своје осе, у оку сам јој, успиње ме,
знам, на крају, прекриће ме земну,
стропоштати као симеона чудотворца,
баш када нисам настојала, када нисам
намеравала, десиће се као сусрет, као
случај, ненадано,
у сасвим другој концентрацији,
указати као занос који ће бити изнад
стварности, у том небу ћеш ме драги
пустити да плутам, ваздухом да се купам,
а онда ће се опет указати Твоје лице
која јеси на небеси, као
сунчева светлост, као име Јелена,
као прва песма далека преткиња
којој ову молитву мрмљам, у којој
Ти дишеш до корења, или као сада
сасвим приближена,
само што нисам постала
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Сунчица Радуловић Торбица
(Очаци, 1965; живи и ради у Новом Саду)

НИКОЛАЈЕВСКИ НОКТУРНО

Да је има, знао је док је није срео
и док птица у порти николајевској
није исписала тапију на удахе до звоника под крстом.
У измаглици пером заоране бразде,
корацима дужине стихова омиљене поеме,
клизио је ка Икони Трандафилових,
где се назиру помешане епохе и неки нестварни људи.
Препознату бол свог тела,
коју су истом стазом носили Лаза и Јова
између сна и јаве, уз прапорце муза,
удвостручила су кошмарна искушења
и обнажени снови,
познати у једном лаганом ходу
са којим је отпочело путовање ватреном кочијом.
Да је он има у себи,
знала је по гласницама и трнцима,
темену које пече док је лагано клизила улицом,
и кошуљи натопљеној на грудима
под којом одзвањају у тихом брују
мамузе небеског пегаза.
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Виктор Радун Теон
(1965, живи и ради у Новом Саду)

СМРТ И УСКРСНУЋЕ ЈЕЗИКА

Дуг је пут прешао језик.
Од разборитости у ломљаву и крш.
Хаотични грч неоговора.
Утваре фраза и згужваних заврзлама пирују.
Смог несувислих баљезгања.
Ова какофонија траје.
Бука ословљава бездан.
Мислим о крају. Призивам крај.
Шта чинити после краја?
Крај је забрањен у уточишту хоботница.
Бриткост сна дарује бистре потоке и удисај тамјана.
Гледам последња невина подручја из којих ничу
токсични галиматијаси.
Из шизофреније логоса будим се
на обале не-говора.
У џепу чувам лапис.
У упутству које ми је тајно предато
пише да га треба трипут добро протрљати.
А шта после?
Чекати. Само чекати.
Треба се привићи на климу
и научити шта је почетак.
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Ласло Блашковић
(Нови Сад, 1966)

БАУК, ТЕЛОХРАНИТЕЉ

I

Свако се зеза како зна,
али кад год се затекнем
негде другде,
далеко одавде,
уживајући у некорисном путу,
дебелом мору или месу,
узалудном погледу са авионског прозора
Или кроз хладне прсте,
нађе ме увек једно питање
подобно сваком каменом мислиоцу
Или лаком случају
у лудачкој кошуљи:

Шта би се догодило
да ту, сад, изненада, скончам,

И да ли би, после свега
(ово је већ други сан),
кад налети на тај податак
неко поверовао да сам збиља
био у стварној вези с тим тамо,

што би мом једноличном животу
кантовски оријентисане будале
дало бар мало егзотике,
препоручило један
нешто дубљи гроб.



183П е с н и ц и  Но в о г  С а д а

II

Ипак,
(ако већ све говоримо)
најчистију језу
изазива ми помисао да нисам ни кренуо,
да сам још увек код куће,
одавно хипнотисан,

заборављен
пред неким претесним вратима,
као у оној митској,
агностичкој сличици.

Парализа,
трг животиње
заустављене
на пећинском цртежу,
или смрзнута
филмска икона,
глувило,
рђа,

то су сви
моји кошмари,
то,
успут,
покушавам
да испричам.
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Јелена Стојсављевић 
(Краљево, 1966; студирала, живи и ради у Новом Саду)

КУЋА 

Кућим кућу 
сву немушту 

Незбориви, под звездиштем 
Испод тмине засели смо, 
за огњиштем 

Па се неми запитасмо 
Чему кућу окадисмо 
Живим кречом 
За туђине из Нигдине 

Немуштица моја сушта 
Раскућена крик-зов 
пушта.
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Ото Хорват
(Нови Сад, 17. фебруар 1967)

ДАН У ПЛАТОНОПОЛИСУ

Овако би могао да изгледа дан у Платонополису.

Наранџасти аутобуси развозе тек пробуђене грађане.
Опране улице миришу на хлор.
Застоја у саобраћају нема
семафори беспрекорно диктирају stop&go.
На раскрсницама велики екрани бљују кадрове новости:
свежа убиства и ратови негде далеко у белом свету.

На свим прозорима свих зграда ролетне су спуштене
и на свим зградама лепршају тробојке нове државе
у којој је празник од када се основала.
У којој се слика Главног Филозофа ретко где може видети
али је присутна у свачијем сну као ноћне тројке на улицама.

Тачно у минут сунчеви зраци падају на кров Дуома
кафе машине у баровима запиште и након првог еспреса
свако почиње своју тачно одређену друштвену делатност.

Књижевници и песници су ретки као коров.
У сефовима државне безбедности леже књиге
доказ за њихове лажи & кичерску носталгију
импотентну и бесмислену наду,
и нико неће никада признати да су те реченице и ти 

стихови
још увек пуни звукова и боја и живота.

2005.
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Ђорђе Деспић
(Ужице, 1968; уредник Летописа Матице српске, 

живи и ради у Новом Саду)

ШАПАТ

Наиђе тако пред сан
неочекивано
као јучерашње новине
у лаком ковитлацу
у пасажу
и читуљом покојника
који личи на тебе

наиђе да те подсети
на чуђење у свету
и слике које се збирају
у теби
и чекају да их најзад
признаш
и нежно пригрлиш:
попут оног упамћеног
црног неба у подне
чије крупне капи
и даље
само што нису
попут ове тмурне светлости
која ти данима прилази
којој додир коже
није довољан
и хтела би присније
да јој се препустиш

или попут твоје сенке
одавно увучене
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у тебе
која те кришом подучава вештини
смираја
и обећава преображај
у нешто тише
тише и од овог
ноћног шапата
што допире

ко зна одакле
ко зна из којих

празнина
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Игор Мировић
(Крушевац, 1968; живи и ради у Новом Саду)

ПОСЛЕДЊИ ЗМАЈЕВ ПОГЛЕД
НИЗ ДУНАВ СА КАМЕНИЧКЕ ОБАЛЕ

Презао сам снажне дорате у каруце
Не бих ли својим песмама летео
У сусрет Бечу, изнад Белог града и Будима
Према смиљу, ружином осмеху и сину
Не бих ли стигао слике што ме муче
Све у новом дану за мене је било јуче

Туђе сам ране лечио и своје боловао
И све што сам сневао и што опевао
У дашак каменичког ветра тоне
Слике ме сустижу, везују и гоне
И само поглед низ Дунав ме лечи
Последњи поглед на тужну песму о срећи
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Весна Кораћ
(Врбас, 1969; живи и ради у Новом Саду)

ПРОЗОР
(фрагменти)

„Али где је стварима извор, ту им је
и увир по нужности….Јер једни другој

дају правду и накнаду због своје 
неправичности по пресуди времена“

Анаксимандар
…….
Суве су руке које се држе о прозор
дланови не остављају траг нигде страха

Где је нестало памћење које је држало
даље од искорака

Или само навика жене да полира
лице у стаклу

Тај старији поступак фотошопа
који с успехом ретушира слике

Ако нема страха нема ничег више
са седмога спрата можеш ходати по води или пропасти
доступан присећању

…….
Да ли је Анаксимандар на западној обали Понта
некад нешто рекао о томе или је просипао перје
с прозора да докаже како почетак
и порекло ствари јесте неограниичено
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Весна Егерић 
(Трстеник, 12. јула 1970; живи и ради у Новом Саду)

МИРОСЛАВЉЕВО ЈЕВАНЂЕЉЕ

Свуд шири се
свети мир
док мрак пада
на манастир.

Сред ратног метежа
и часа глува,
знам да Бог своје
стадо чува.

Хук таласа смири се
и би ми весеље
још пре но што зачух
Твој глас утешни,
у злато увезах ово Јеванђеље
ја, Григорије, дијак грешни.
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Маја Фамилић / Maja Familić 
(Нови Сад, 1973)

СПОЗНАЈА 

Неименована! 
Откривам се у сонету 
Ноћних свитаца. 

Савршенству живота предана. 
Стиховима разливена 
Корачам без корака 
На друму сумрака. 

Ту трну и светиљке и чула 
Једино ми душа топла. 
Згрејали је кончићи Сунашца 
У игри помамљене несвестице. 

Остајем сама са собом! 
Себи у госте долазим 
Са споредних и главних 
Страна света. 

Први пут осећам себе...

(с ромског језика превела 
песникиња)
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Биљана Станковић Лори
(Нови Сад, 1974)

* * *

Мирис ужеглих погледа
и одсјај пљувачке народа
на спокоју мојих ђонова
Бечејска кочија
на војвођанским точковима
и плава седишта
Прва улази краљица
крагна опеглана
оба уха окупана
Три отекла куфера
Три списка сећања
Три тоне надања
Телепске криве улице
Лиманске коцке бетонске
Проласте ме, прошле сте
Не окрећи се
Ми се не поздрављамо
ми се не опраштамо
ми опраштамо
ти амо ја тамо
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Ален Бешић
(Бихаћ, 17. мај 1975; живи и ради у Новом Саду)

ЗЛАТНИ ПРЕСЈЕК

У длановима преврћеш шкољку, кушаш смокву, изуваш се.
Али већ сиво, чамотно море брише твоје трагове по пијеску,
спира изломљену кружницу тих милиметарских лутања, од
собе до плаже, од писма до тијела, од себе до себе. Од мене
до тебе. Чемпреси изгарају у предвечерје Ивањске ноћи.
Болни магарећи рев потреса замућене звијезде, док замиру
посљедњи дамари свјетлости. Плачеш на овој толико познатој
обали, али не зато што свијет можда изгледа мекши и приснији
обложен фином опном суза, већ због једног стиха којим ти се 

неко
обратио прије неколико стољећа и који те данас коначно 

пронашао:
Давно ти сам легао и дуго ти ми је лежати – кроз баршун 

маховине
просијава епитаф са окрњеног стећка, пламти посланица 

мртвих,
шапат из камена, гласови без слика. Чиста си непомичност, 

ове
прекратке ноћи, док трагаш за златним пресјеком ријечи које 

неће
попут запаљене стријеле запарати тамно небо, логиком 

надигравши
геометрију пада, него кораком корњаче домилити из заборава,
из сна, изронити из бескрајног океана времена, и
тихо се склупчати у нечијем уморном срцу.
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Зденка Валент Белић / Zdenka Valentová-Belićová
(Бачка Паланка, 25. децембар 1975; живи и ради у Новом Саду)

ДУНАВСКИ ПАРК У ЈЕСЕЊЕ ЈУТРО

Вирусоидни облаци штипаљком прикачени за свод
изнад високофреквентног кикотања летеће старице.

Та врана није из нашег атара
не зна за наприкосновеност тишине 
и уопште није бела.
Кораци по асфалту оштро одзвањају празним 
градом,
оловно тело високо резонује тугу.
Данас нико није дошао да се помоли,
зато испред храстовог олтара нећу клекнути
на влажну клупу.

Оваква јутра трају
док уљана маховина не згусне под кожом.
Гола стабла
попут угашених свећа
делују профано
(као одбачене четке сеоског
молера
док их прашина нагриза).

Данас нико није дошао да се помоли.
Ни свештеник.
Зато ни молитву нећу изрицати.

(са словачког језика превела 
ауторка)
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Бранислав Зубовић 
(Тузла, 1976; живи у Новом Саду, а ради у Врбасу)

МИРИС ДУДОВА

Зреле дудове
Јео сам последњи пут
Када је старац – продавац
Обилазио наше домове.
Скоро презрели
Опијали су нас заносом
Његових прича
Мирис ми је долазио у снове
Чешљао сан
Будио сам се са звездом
Призивајући старца
То јутро
Нисам као обично
Назвао добро
Него појевши дудове
Чекао на његов повратак
После сам чуо
Да је у то јутро
Умро
Угушен залогајем дуда.
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Снежана Кесић
(1978, Нови Сад)

НОВИ САД

Крила усађених у
широком телу
равнице,
од Змајеве
Јутутунске народне химне
до Костићеве и Милетићеве
револуције,
словенске мелодије
складног крвотока улица,
љуљају слух
бидермајерских фасада
на узглављу
будне Фрушке Горе,
са панонских појила
укрштени одјеци,
преименују
егзалтирана чула у
обле хармоније.
Над сазвучјима
тоналитета
хитро
према усијаном
хоризонту Дунава,
кроз чврсти вез
булевара и мостова,
продиру
контуре вера
с ону страну језика,
очију пуних нежности,
под луком пролазности
кроти се homo ludens
са неразгорених очију сунаца.
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Бојан Самсон
(Осијек, 1978; студирао, и даље живи у Новом Саду)

СОКРАТ

Бивша легендарна кафана за коју су сви знали.
Сада је само набуџена, скупа и испразна кафана.
Нема везе. Навикли смо и на горе ствари,
моје друштво с факса и ја.

Посегнувши за пепељаром,
Ника ми каже да сам само наизглед
човек мере и склада: фин, културан, промишљен итд.
Корифеј самоконтроле и разума.

„Заправо, ти си као антички сатир,
пун страсти и жеља, пун нагона који се крчкају
иза те углађене маске“, рече Ника
између два дима цигарете.

Преостало ми је само да потегнем
још један гутљај пива.
И да пре тога кроз осмех цитирам Сократа:
„Господине, ви ме одлично познајете!“

Appendix punchline:

Као и обично, све је ту:
Цигарете, чаше, дим и мрак.
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Синиша Туцић
(Нови Сад, 22. фебруар 1978)

ПЕСНИК У БОЛНИЦИ

Било који песник,
Могао је доспети у болницу.
Лежао би у кревету,
На белој постељини,
Испод гране јоргована.
И посматрао собу
Измучен космос око себе.
Било који песник
Могао је носити било коју заставу
Уморан и блед.
Било који песник,
Ако је живео у XXI веку,
Могао је читати Орвелове есеје
И сазнати да се Черчил
У једном тренутку дивио Мусолинију
Било који песник
Могао је остати сам
Одбачен од девојке
Са којом се љубио
У хладној фебруарској ноћи.
Свака је моја песма
Измучени космос
Са песником у њему
У болници, на кревету…
У таквом стању
Сви путеви су затворени
Немогуће је отићи.
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Валентина Чизмар 
(Врбас, 1979; студирала, радила и живи у Новом Саду)

ОДАКЛЕ ПОТИЧЕМ?
(Онтологија антрополошког стварања)
 
Створи ме поново да бих знао ко сам,
створи ме тако да знам
да ли сам у Речи која не почетку Беше
биће Праузора 
онда када сам као
Човек створен. 
 
Покажи ми ствар у стварању 
и тајну из темеља. 
Ако су време и вечност 
силе које се преплићу, 
припреми ме за њихово увирање
кроз капију великог Тренутка.
 
Па где је место где настаје ствар? 
 
Не дешава ли се на том отвору 
времена у вечност, 
на размеђи и капији сазвучја
што се ухватити само може 
кроз бешумне кораке Муза?
 
На пропланку времена и вечности,
кад створена је комбинација 
свих бројева и сила,
свих облика и потоњих створења,
није ли ме какво сопство видело 
макар несвесном својом силом?
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И зашто је та заклетва закључана у 
понору људског бића,
у дубини најдубљег темеља и 
највеће страсти Безименог, 
Безмерног, Несагледивог? 
 
Јер морало је, ипак, бити нешто 
страшно и препуно ужаса 
да су те прве сенке, 
надвијене над Стварањем,
затамниле својим сенчењем 
слободу људскога гледања. 
 
Одакле стога и да почнем 
мишљу да се бавим,
а да то не буде „место“ почетка самог Стварања.
Па макар био то и усуд Мојре
не, избећи ја не могу
трзаје душе 
што наслућује своје 
прве трагове.

 (2004)
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Јелена Анђеловска
(Београд, 1980; од 2005. године живи у Новом Саду)

САД, НОВИ САД

Град се отвара пред нама.
Рајнер спава на седишту.
Воз прелази реку.
Први пут видим овај град.
С леве стране моста, рекламни мурал за пиво.
Од пивске флаше не видим грађевине.
Изгажено зеленило.
Лица луталица.
Северни град, колико северно може бити у овој земљи.
Мислим, ово је једна, по свему, врло јужна земља.
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Маја Солар
(Загреб, 1980; живи у Новом Саду)

ПРЕЧИЦОМ ДО РУЧКА

у нашој кући
која заправо и није наша кућа
јер спадамо у оних нешто процената што су попушили у 

приватизацији становања
смештени у соби самачког хотела
коју ипак зовемо кућом јер је лакше мислити да имаш 

неку сигурност
дакле у нашој тзв. кући
се често једе проја.
пројом зовемо сваки микс који се прави по принципу
од оног шта остане или чега има у фрижидеру 
плус кукурузни гриз или брашно
зависи шта је јефтиније.
у нашу проју
која исто тако можда није наша и можда смо је
насликали акварелом,
иде скоро све:
остатак соли, кухињске, остатак смањене пензије,
јер штедња је најукуснији састојак капитализма, 
штедња радница и радника оф корс,
сира ако има, неисплаћене отпремнине за неколико 

послова који су трајали кратко,
мамина бол у колену од сталног стајања у близини 

шпорета,
ружичаста сећања на одлажења на море, све ружичастија 

како
је проја све тања, у проју се могу додати и дипломе 

узалудно завршених факултета,
кад се то истроши могу се ставити и сви узалудно 

писани цв-јеви, 
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иде и мало папра, мало више галаме и подношења 
збијености у простору,

а највише иде брашна претходно умоченог у страх од још 
горег сиромаштва, онај страх

од којег човек може да се скамени. једном смо у проју 
додали

и самоубиство нашег станара, често се ставља све што 
остане од претходних ручкова:

може пасуљ и било шта чорбасто, могу и чварци ако има, 
а могу и поиспадали покварени зуби

за које није било пара да се поправе.
битно је да припрема овог јела траје кратко
и да станарима и станаркама остаје време у којем могу 

наставити радити на себи.
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Витомирка „Вита“ Требовац 
(Нови Сад, 1980)

НОВО

твој глас
распада
се тамо у
неком граду
који није овај
тамо у
неком граду
се твоје руке
труде
и сав твој
живот дешава се
тамо
иако си
овде
твоје ноге
ходају неким
булеварима
у новим
ципелама
какве си читав живот
желео да имаш.
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Соња Веселиновић
(Нови Сад, 1981)

ЗИМСКА ОПРЕМА

Сећам се како је несмотрено
са главне улетела у споредну, нерашчишћену улицу,
кола су се занела,
и туп-туп очешала,
о аутомобиле густо паркиране уз ивичњак с обе стране,
без видљиве штете.
Мени, на задњем седишту, деловало је
као да сам се без скија отиснула ка
неочекивано узбудљивом спусту,
у магновењу ми се вратила Чеховљева прича
о момку који уплашеној девојци изјављује љубав
у тренутку док санке жустро проклизују низ брег.
Ја нисам адреналински зависник
и не волим спуст ради спуста,
али тај Чеховљев еротски моменат,
чини се, дао би свему сврху,
па и исклизнућу
из очекиване руте, поласка, доласка, тачног времена,
из вешто навођеног разговора,
укројене одеће и фиксиране шминке.
Туп-туп меког флипера
врати ми се понекад при падању у сан
као нешто сасвим близу краха,
заустављању даха,
грленом крику затомљеном секунду прекасно.
Можда је коначно тренутак за ризик
у низу претварања да се није ништа догодило и
заваравања да се нешто догодило;
подмажи лојем санке, заштити уши од ветра,
клизни у сусрет првом већем жбуну
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у сасвим другачији
али неизбежан загрљај.
Немотивисано, из чистог зла, бар једном,
     поквари игру.
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Немања Арсовић
(Kрушевац, 1982, дипломирао филозофију 
на Филозофском факултету у Новом Саду)

ТИШИНА ГРАДА

свет је убијен
задављен
као први окот
лако и без пуно халабуке
једног плавог априлског дана
око 5–6 сати ујутру једноставно је ућуткан
највише се воли непостојање
увек си то истицала
затим је свет заиста престао да постоји
као што нестаје птица
на хоризонту летео је али не и долетео
више никад
у мом кварту
на овој планети
у мом новом саду
песници у мртвом свету
немају више посла само таму тишине
ускислог меса
и танго црва што се госте
осушиће се уста
захватиће нас деменција
или нека слична смртоносна кијавица јер нема смисла 
певати у граду
где су све птице црне
поезија глува од лавежа туђих снова
који жваћу кости
као чељусти бесних паса
док се океан пени само једна реч је опаснија
од целог пука и свих армија



208 П е с н и ц и  Но в о г  С а д а

несаломива и непоткупљива
што овакву стварност прећуткује
мудро тихује
прави се нема
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Стеван Брадић
(Нови Сад, 1982)

ИЗ НЕПРИСТАЈАЊА

2
небо је облачно

целу ноћ се над градом обрушавала киша
и сада мислим да ће наставити то да чини

врхови грана се покрећу у неочекиваној и расејаној игри

али њихови су замаси везани за стабло
стабло за корен
корен за земљу

желео бих да се крећемо попут кише

да долазимо изненада
да се обрушавамо преко свега
и да немамо јединственог средишта

на крову зграде некада су постојала врата
а сада више нема врата
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Наташа Бундало Микић 
(Нови Сад, 1983)

ПОД ИСТИМ КЊИЖЕВНИМ НЕБОМ

у једној те истој улици живи велики песник
и једна мала књижевница на почетку каријере
дрвореди су срушени, игралиште изровано, темељи 

постављени
Изградња се наставља
снег је нападао те зиме,
температура је била испод нуле
киша никако није добродошла
само би направила још већи проблем.

у једној те истој згради живи велики песник
упамћен по једном граду, Мостару
и неком женском бићу које је волео
у тој истој згради живи и
једна мала књижевница на почетку каријере
која сања неке велике снове ходајући
у неким белим лакованим ципелама
погледом упртим ка будућности.

никада се нису срели њих двоје
иако одавно живе у истој улици
у истој згради
и под истим небом
под истим књижевним небом живе.
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Бранислав Живановић
(Нови Сад, 1984)

ЛИЦА КОЈА СВЕТЛЕ

Палчевима што се упослено
премећу у висини груди
по површини дисплеја

као на покретној траци
прелазимо керуаковски
разуздано он on the road

up & down пространства
папируса дигиталног Браја
пупе на врховима прстију

Олакшица постала је нужда:
гребемо стакло као паркет
мачка која тражи напоље

Ми смо умрежени људи
ми смо заслепљени људи
једно о друго ослањамо се

главе испуњене сликама
пресахли нам гласови што се
шапатом заједничким гласе

тихи су и безначајни попут
интерпункције реке у сумрак
или синкопе врабаца у свитање
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Слављени дани које живимо
обореног погледа без очију
тако беспрекорно опседнути

повијени светачки светлимо
умивеним блаженим лицима
у пикселизованом царству

газећи сигурно несигурним
корацима који љуљају свет
страхом од губитка подлоге.
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Мирјана Фрау Коларски
(Нови Сад, 1987)

ОВО БИ МОГЛА БИТИ КРАТКА ПРИЧА, 
РОМАН ИЛИ НЕШТО ПРЕЧЕ

Бити сав
Бити длака на језику!

Оличен,

Бити баштињен
Шљунак у џепу,

Звечати. Бити

Распојасан,

Бити мелодија
На врх језика,

Окомит,

Бити какофонија
Између зуба.

Збројивост је трпно стање

1, 2, 3

А, Б, В

Шкгх
Чангр
Крк

З
В
У
К
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Далибор Томасовић
(Сомбор, 1989, студирао, живи и ради у Нопвом Саду)

ХОРИЗОНТ

Даном моје алге топе минијатуре у креч
издваја се боје када гледам у угашен екран
када се слојевито сажимам и дужим. Болим.
У небо се дижу скеле, расте, једе Нови Сад, кости,
једе дрва и књиге, језик и тело. Срце је мера времена.
На доку, патке бране пачиће, од ситих паса, и још једном
дан одлази у неповрат, сећање у свој свет. Дишемо.

Данас, кроз крвоток се простире заборав шећера,
добра историја Џона Барликорна, данас, поре ми дишу воду,

замишљам у паузама себе прашуму која ти расте из рамена

као натопљену вуну од ког се праве кревети
где нећемо никада лећи. Волети.

Даном моје корење топи стабло песмом са којом
се хране вукови и смрт.
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Снежана Николић
(Шабац, 1990; студирала у Новом Саду)

ПОДЕЛА СТВАРНОСТИ

воз је секао слику света у коју сам покушавала
сместити своје тело и пртљаг уздуж прозора офарбаних 

у црно
као да и сами имају потребу одморити се од стварности
од њеног прах шећера и мишјих лешева у сеоским 

собама.
носим запуштеност јутарњег пејзажа који још храни
зимска уста притајеним страхом од будуће раскоши
тријумфа у кљуну голубице, али све живо је процес
крпљења, још један зев отрованог пса у календару,
мој деда је зато непрестано ходао и надгледао земљу, 

веровао је
да ће њену пусту утробу подићи на ноге. тај мирис је 

једино
недељив док се текст прелама надвоје натроје
у називима станица, у ћаскањима путника, у говорним 

манама
двоје деце и мајке у чијем се језику бог никад не појави 

целовит.
Ништа. кроз изгребане делове стакла одложена 

спољашњост
продире на наша седишта, ускоро стижемо ускоро 

стижемо,
подижемо се налик на клијање заборављеног поврћа на 

столу,
налик на развој из сликовнице. и у свој распоред 

уписујемо
време чишћења кавеза
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Растко Лончар 
(Книн, 1993; студирао, живи и ради у Новом Саду;

организатор Новосадског фестивала књиге)

Д’ИСПЛАХНЕМ САМО

Имаш ли воде, питам, упалу мишића.
Имам, имам, каже, чујешшшш?
Али, једва сам устала, што?

Добро је.

Нисам попио све у овом граду.

Носи се, Растко.

И ти, и твоја лутна прасткозорја!
Живот у расткораку са собом,
твоја расткројеност,
и расткорењеност!
Расткалашност и расткућеност!

Ево, ја ћу да ти потврдим резервацију!

‘ало, хемијско Чистилиште?

Да, да потврдим.
Лончар.
Лончар, не Кончар.
Са Т, да, РасТко.

Не знам колико ће остати:

Јутрос се пробудио,
и пробао крв своју,
очи,
мозак свој да попије.
Сам је себи и врана и ташта.
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Виде му се ребра!
(Очигледан материјал за харем.)

Зову га да буде модна икона у Тоскани –
преко дана страшило у маслињаку,

навече Бахус и Хендл
који у вину налази курје око
какве друсле газачице грожђа.
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Милена Кулић 
(Бачко Добро Поље, 1994; у Новом Саду од 2013. године)

ПОМАЛО СВЕГА

помало близине и свега има
када га има
када није широк и хладан замах небеса
када се моје „ја“ не отима за светлост 
за таму своју 
када се испразни дан
и иза дана сан
по лепом времену и по ружном 
(као да ће сутра бити боље)

помало блискости и свега има
када је унутра у бићу 
тако пуно бића
када је унутра на дугом корену 
цвет маховине отворен
за неког врло малог

помало блискости и свега има 
за оног чији глас виче
да никако није било узалуд
за оног који каже 
остани ту 
живи
за оног са друге стране ожиљка
потребно је годинама учити зарастање
ићи и не ићи 
потребно је
каткад 
бити 
ту
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помало блискости и свега има
за оног који понавља бајку испочетка
оставите нас који смо ничији 
и свему ускраћени 
били смо 
или 
нисмо били 
нигде упорно нисмо постојали 

имали смо блискости 
и свега
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Зоран Ђерић

ПЕСНИЦИ НОВОГ САДА

Нови Сад је имао песнике већ у другој половини XVIII века, док 
га је XIX век прославио као Српску Атину. Кад је Матица срп-

ска, 1864. године, пресељена из Пеште у Нови Сад, око ње и њеног 
часописа, Летописа Матице српске, окупљали су се најобразова-
нији и најмудрији Срби, а песници су, свакако, били међу њима. 

И у XX веку, судећи по броју и угледу песничких имена, Нови 
Сад није оскудевао у значајним људима. 

Савремено новосадско песништво нису чинили само српски 
песници, већ и песници других народа и националних мањина, који 
су овде живели. 

У овој панорами заступљени су песници XX века и прве две де-
ценије XXI века: од Јована Јовановића Змаја и Лазе Костића, преко 
Александра Тишме, Јана Лабата, Михала Бабинке, Ференца Фехера, 
Флорике Штефан, Мирослава Антића, Пере Зупца, Вујице Решина 
Туцића, Каталин Ладик, Јована Зивлака, Милана Ненадића, Вла-
димира Копицла, Војислава Деспотова, до Селимира Радуловића, 
Ивана Негришорца, Ненада Шапоње, Ласла Блашковића, Игора 
Мировића и најмлађих аутора.

Јован Јовановић Змај (1833–1904) и Лаза Костић (1841–1910), 
пре свега су песници XIX века, најзначајнији песници српског ро-
мантизма, али су закорачили у XX век, не само пишући и објављујући 
до последњег даха – Змај Девесиље (1900) и трећу свеску Снохва-
тица (1900), а Лаза Књигу о Змају (1902) и своју лабудову песму – 
Santa Maria della Salute (1909) – него и најављујући модерно доба. 
Рођени крајем XIX века, својим стваралаштвом су обележили прву 
половину XX века писци: Светислав Стефановић, Милан Ћурчин, 
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Тодор Манојловић, Вељко Петровић, Иво Андрић, Жарко Васиље-
вић, Аница Савић Ребац, Милош Црњански и Ненад Митров. 

Можда ће се неко упитати какве везе са Новим Садом имају 
наш једини Нобеловац Иво Андрић и велики српски писац Ми-
лош Црњански. Иво Андрић (1892–1975) је долазио у Јодну бању, 
на опоравак, а Милош Црњански (1893–1977) се купао у Дунаву, на 
Штранду, а у хотелској соби данашњег хотела „Војводина“, осмис-
лио је своју најчувенију песму, „Суматра“. 

У другој половини ХХ века, Нови Сад су прославили: Бошко 
Петровић (1915–2001), Александар Тишма (1924–2003), Миро-
слав Антић (1932–1986), Перо Зубац (1945) и Ђорђе Балашевић 
(1953). Али и мађарски песници Ласло Гал (1902–1975) и Ференц 
Фехер (1928–1989), словачки песници Паљо Бохуш (1921–1997), 
Јан Лабат (1926–2018) и Михал Бабинка (1927–1974), песник ру-
мунског порекла, који је постао најзначајнији савремени српски 
песник, Васко Попа (1922–1991). У Новом Саду је рођен и Миодраг 
Павловић (1928–2014), један од најзначајнијих српских песника, а 
у њему је свој први, новинарски посао, обављао Стеван Раичковић 
(1928–2007), такође, уз претходне, једно од најзначајнијих песни-
чких имена код нас.

Ратно детињство је у Новом Саду проживео Данило Киш (1935–
1989). А књижевну репутацију су стекли бројни песници: Павле Попо-
вић (1923–2002), Јован Дунђин (1926), Флорика Штефан (1930–2016), 
Раша Попов (1933–2017), Раде Томић (1934–1985), Гојко Јањуше-
вић (1936–2000), Ђура Папхархаји (1936–2001), Раша Перић (1938), 
Вјера Бенкова (1939), Петко Војнић Пурчар (1939–2017), Мирослав 
Настасијевић (1939–1998), Славко Алмажан (1940), Калман Фехер 
(1940–2017), Јасна Мелвингер (1940), Анђелко Ердељанин (1941–
2017), Вујица Решин Туцић (1941–2009), Јудита Шалго (1941–1996), 
Бошко Ивков (1942–2010), Каталин Ладик (1942), Ирина Харди Ко-
вачевић (1944), Вићазослав Хроњец (1944), Ференц Маурич (1945), 
Рале Нишавић (1946), Слободан Тишма (1946), Ђорђе Сударски Ред 
(1946–2007), Пал Бендер (1947), Милан Ненадић (1947), Јован Зи-
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влак (1947), Ђезе Бордаш (1948), Владимир Копицл (1949), Драгомир 
Шошкић (1949), Војислав Деспотов (1950–2000), Милан Живановић 
(1950), Јулијан Тамаш (1950), Јоан Флора (1950–2005), Бела Чорба 
(1950), Јоан Баба (1951), Михал Ђуга (1951), Зоран Гаши (1952), Ми-
лан Дунђерски (1952–2007), Поп Д. Ђурђев (1953).

Њима се касније придружују: Селимир Радуловић (1953), Ненад 
Грујичић (1954), Миодраг Петровић (1954), Ђорђо Сладоје (1954), 
Јанош Сивери (1954–1990), Ото Фењвеши (1954), Симон Грабовац 
(1955), Душан Радак (1955), Ева Ваш Харкаи (1956), Трифун Димић 
(1956–2001), Рајица Драгићевић (1956), Никола Китановић (1956), 
Иван Негришорац (1956), Благоје Баковић (1957), Павел Гатејанцу 
(1957–2015), Наталија Дудаш (1958). А потом и песници из емигра-
ције, од којих су, свакако, најзначајнији Душко Трифуновић (1933–
2006), Стеван Тонтић (1946) и Анђелко Анушић (1953), а запажену 
књижевну продукцију су оствариле Милена Летић Јовеш (1957) и 
Емсура Хамзић (1958). 

Осамдесетих година ХХ века појављују се и нове песничке ге-
нерације: Гордана Ђилас (1958), Ђорђе Кубурић (1958), Меланија 
Римар (1958), Верољуб Вукашиновић (1959), Владимир Гарјански 
(1959–1996), Перица Милутин (1959), Саша Нишавић (1959), Ни-
кола Шанта (1959), Мирослав Алексић (1960), Мартин Пребуђила 
(1960), Иштван Беседеш (1961), Војислав Карановић (1961), Милан 
Мицић (1961), Ладислав Чањи (1961), Жарко Димић (1962), Саша 
Радоњић (1964), Ненад Шапоња (1964), Ласло Блашковић (1966) и 
Ото Хорват (1967).

XXI век најављује и нова имена: Горан Ибрајтер (1962), Ђорђе 
Деспић (1968), Игор Мировић (1968), Весна Кораћ (1969), Маја Фа-
милић (1973), Ален Бешић (1975), Зденка Валент Белић (1975), Бра-
нислав Зубовић (1976), Синиша Туцић (1978), Валентина Чизмар 
(1979), Маја Солар (1980), Стеван Брадић (1982), Наташа Бундало 
Микић (1983) и Бранислав Живановић (1984).

Песништво које је настајало у Новом Саду било је не само књи-
жевна чињеница, већ и феномен који завређује посебну пажњу. Не 
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мисли се, наравно, на пролазну појаву, нити на пуко збрајање на-
слова новосадских аутора, већ на потребу савремених писаца, све 
израженију у последњој деценији двадесетог века, а потом и на по-
четку овог, двадесет првог, да се враћају „у град и урбану друштвену 
праксу и просторне стварности, као на локацију, предмет, културни 
извор“ (Филип Тју).

Нису се оствариле слутње и предвиђања да ће градови у дваде-
сет првом веку нестати, односно да ће се претворити у електронска 
глобална села или хомогенизовати у безлична предграђа. Судећи по 
младим песницима, све више се враћа оном што град представља 
сада, оном што је био у прошлости, трага се за његовим идентите-
том, како би се препознали у њему, па и поистоветили са њим. Оту-
да, „актуелна обнова градова није више футуристичка, већ ностал-
гична“ (Светлана Бојм). Како у архитектури, тако и у књижевности 
која је, наравно, више од описа, више од пуког преношења простора 
и дешавања у њему. Урбана прича, или „креативно преношење ап-
страктног значења простора“ (Тју), овде конкретизованог у једном 
граду, предмет је ових интересовања.

Просторне контрадикторности, такође, утичу на савремено 
певање. Анри Лефевр тврди да су и природни и урбани простори 
„превише исписани“. Та опасност не дотиче савремене новосадске 
песнике, јер урбани простор Новог Сада не само да није превише, 
већ је недовољно исписан.

Читајући поезију савремених новосадских песника, не једном 
сам се суочио са дилемом: колико је простор који описују ства-
ран или је имагинаран? Колико је Нови Сад, као град, не само као 
топоним, место егзистенције – истинско „место за певање и кул- 
туру“?

Овде није реч о потреби песника да сместе своју поезију у своје 
животно окружење, у простор у коме и сами живе, који најбоље 
познају и осећају.

Сваки град, па и Нови Сад, ствара своја правила, Лефевр их на-
зива „просторним правилима“, подсећајући нас на смислено учешће 
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и сложеност друштвеног искуства које је и само под дијалектичким 
утицајем просторног искуства. 

„Град не представља само низ деловања, већ обухвата свестан 
отпор прошлости и садашњости“, примећује Филип Тју.

Град, како је то запазила Светлана Бојм, „представља идеалну 
средину између чежње и отуђености, памћења и слободе, ностал-
гије и модерности“.

Ни песнички примери појединих новосадских аутора, не од-
ступају много од поменутих „просторних правила“. Код једних је 
наглашенији миметички покушај пресликавања града и живота у 
њему, код других наглашеније одстојање. У неким песмама су при-
сутније слике прошлости, док се у другим покрећу егзистенцијални 
и етички проблеми садашњице. У сваком случају, ово „дешифро-
вање или поновно шифровање простора градског живота“ (Тју), све 
више заокупља и песнике из наше средине, не само тематски (али 
и тематски), него и суштински, као урбани идентитет.
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